
ALLA BARN OCH UNGA SKA 
KUNNA FÖRVERKLIGA SINA 
DRÖMMAR OCH UTVECKLA 
SINA SUPERKRAFTER.

 

Ansökan av medel 
Hermelinenfonden är namnet på den fond som Hermelinenföretagen startade 2020. Fonden är 
tänkt att främja barn och ungas livshälsa på olika sätt. I fonden avsätter vi egna pengar varje år 
samt samlar in pengar tillsammans med våra samarbetspartners och privatpersoner som delta-
ger i olika välgörenhetsprojekt vi arrangerar. Delar av de pengar som finns i fonden kommer var-
je år att delas ut till projekt som delar fondens grundtanke. Övriga medel i fonden kommer vi att 
använda till egna projekt där vi ska försöka skapa nya möjligheter för barn och unga att förbätt-
ra sin livshälsa. Nedan hittar du information om hur man går tillväga om man vill söka pengar 
från Hermelinenfonden.

Vem kan söka? 
Privatpersoner, organisationer och föreningar är välkomna att söka.

När ansöker man? 
Vi har två ansökningsperioder per år. 

1 april – 30 april samt 1 oktober – 31 oktober, under denna period ska du lämna in din ansökan. 

När får man reda på om man fått pengar från fonden? 
Beslut om tilldelning från fonden sker 31 maj för ansökningsperiod 1 samt 30 november för 

ansökningsperiod 2. 

Vad kan man söka pengar till? 
Hermelinenfonden delar ut pengar till projekt som på olika sätt har som mål att främja ett hållbart 

och hälsosamt liv för barn och unga.

Hur bedöms ansökningar? 
Ansökningar bedöms av fondens styrelse utifrån fondens huvudsakliga målsättning – ett hållbart 

och hälsosamt liv för barn och unga.

Utdelning av pengar:
I samband med beslut om tilldelning meddelas projektets kontaktperson och bjuds in till en enkel 

ceremoni där utdelning sker. 

Projektrapportering: 
Alla projekt som tilldelats pengar skall göra en rapport om projektets utfall till fondens styrelse. 

Hur gör jag rent praktiskt för att söka pengar från fonden?  På Hermelinens hemsida hittar du ett 

Word-dokument som du fyller i. Detta skickar du sedan in till fonden. Detaljer om hur du skall fylla i 

dokumentet samt var du skall skicka det finner du i ansökningsdokumentet.

VÄLKOMMEN ATT SÖKA PENGAR FRÅN FONDEN

Styrelsen


