Hermelinenfonden
OM FONDEN

HERMELINENFONDEN
startades 2019 av
HERMLINENGRUPPEN
Holding AB
Syftet med fonden är verka
för ett hållbart liv för Barn
och Unga.
Fonden skall förvalta medel
från aktiviteter och insamlingar
där överskottet tillfaller
HERMELINENFONDEN
Tillsammans med samarbetspartners och organisationer
som delar fondens syfte skall
fonden skapa ekonomiska
förutsättningar för att bidraga
till ett Hållbart liv för barn och
unga.

MILJÖ • HÄLSA • MÅNGFALD

Ett Hållbart samhälle, ett Hållbart liv, vad betyder det?
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För oss på Hermelinen betyder det att unga människor får växa upp
med god hälsa samt känslan av att kunna förverkliga sina drömmar
och sina speciella superkrafter. Unga människors livshälsa är en
hörnsten för god hållbarhet i ett samhälle.

Det betyder dessutom att vi som företag inser att vi skall arbeta än mer
strukturerat vad gäller hållbar miljö, sträva efter att välkomna mångfald,
nya trender och kulturer.
Hermelinen skall vara ett företag som våra barn kan vara stolta över,
nu och i framtiden.

Hermelinenfonden skapades för att vi verkligen vill försöka göra skillnad
Stadgar/ Regler
• Fondens verksamhet styrs och regleras via en av företaget utsedd styrelse.
• I styrelsen skall alltid en person ur företagets ägargrupp ingå.

Fonden skall fördela medel
till organisationer och
verksamheter som arbetar för
hållbarhet kopplat till hälsa.
Fonden skall ge möjlighet till
satsningar direkt riktade mot
barn och ungas livshälsa inom
företaget.
Ansvarig för fonden är
VD i HERMELINEN

• VD utser styrelsens sammansättning.
• Ledamöter tillfrågas om engagemang gällande ett år. Engagemang i Styrelsearbete
ersätts ej med arvode men kostnadsersättningar utgår i möjligaste mån.
• Styrelsen i Fonden beslutar om tilldelning av medel från fonden till sökande, styrelsen
skall vara eniga i sitt beslut om tilldelning. Vid oenighet beslutar VD.
• Medel från fonden används enligt följande ekonomiska modell: ”Medel i fonden skapas
via insamlingar i samband med ett antal aktiviteter där fonden tydligt är mottagare.
Företaget HERMELINEN avsätter årligen en summa i fonden för förvaltning av denna.
Fonden skall drivas av de medel som finns i fonden, detta betyder att de anställda
funktioner som används ersätts ur fonden. Fondens kostnader för styrelsearbete samt
marknadsföring och liknande kostnader bekostas av fonden. Av tillgängligt överskott
räknat per 31 mars respektive 30 september delas 20% av detta ut till sökande.
Utdelning av medel sker 31 maj respektive 30 november.
• Övrigt överskott av fondens arbete används till projekt riktade mot barn och ungas
livshälsa skapade av företaget eller föreslagna av styrelsen.
• Sökande av medel kan vara ”privatpersoner och organisationer med önskan att aktivt
främja Barn och Ungas väg mot ett Hållbart liv”

