Stipendihakemus
Ulkomuototuomarit ry:n stipendirahasto
Börje Ehnbergin stipendirahasto
(Hakemuksen voi kohdistaa vain toiseen kerrallaan)

HAKIJA TÄYTTÄÄ
Hakijan nimi (yhdistysten hakemuksissa yhteyshenkilön)
Jos hakija on yhdistys, yhdistyksen nimi (mukaan on liitettävä pöytäkirjanote)
Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin koti

Puhelin työ

Sähköposti

UMT:n jäsen vuodesta

Olen saanut UMT:n / BE:n (alleviivaa)
stipendin aiemmin vuonna:
Hakemuksessa tarkoitetun hankkeen toteutumisajankohta

Haen nyt ensi kertaa

Selvitys siitä, mihin apurahaa haetaan (tarvittaessa liitteitä)

En ole hakenut / en aio
hakea apurahaa muualta
Olen hakenut apurahaa myös,
mistä:____________________

Kustannusarvio / laskelma

Tilinumero, jolle stipendi maksetaan

Liitteet _________ kpl

Vakuutan yllä olevat tiedot oikeiksi. Sitoudun noudattamaan sääntöjen (ks. kääntöpuoli) määrittelemiä velvollisuuksia.

Päiväys

Allekirjoitus

VASTAANOTTAJA TÄYTTÄÄ
Saapunut

Käsitelty

Myönnetty summa (euroa)

Maksettu (pvm)

Hakemus on hylätty, syy:

ULKOMUOTOTUOMARIT – EXTERIÖRDOMARNA
RY:N STIPENDIRAHASTON SÄÄNNÖT JA
HAKUMENETTELY:
1 § Käyttötarkoitus
Yleinen käyttötarkoitus: Korkeatasoinen, kynologisesti
merkittävä ulkomuototuomareiden jatkokoulutus. Alakohdat:
– matkat: näyttelyt, konferenssit, erikoiskoulutus
– kirjallisuuden ja muun tietomateriaalin hankinta
2 § Hakuaika ja stipendin saaneiden julkistaminen
Yhdistyksen hallitus saa päättää vuosittain mihin mennessä
apurahaa tulee hakea ja apurahaa saaneiden nimet julkaistaan
vuosittain toimintakertomuksessa.
3 § Stipendin suuruus
1. Matkat: enintään 50 % matkakuluista.
2. Kirjallisuuden ja muun tietomateriaalin hankinta:
enintään 50 % kuluista.
4 § Vaatimukset
Hakijan tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
1. SKL–FKK:n pätevöimä ulkomuototuomari.
2. Yhdistyksen jäsen vähintään kolmen (3) kalenterivuoden
ajan ennen stipendin hakemista.
3. Etusijalle asetetaan uudet hakijat.
4. Samalle hakijalle voidaan myöntää apuraha enintään
kolmen vuoden välein.
5 § Hakemus
Stipendihakemukseen käytetään stipendinhakemuslomaketta,
josta tulee ilmetä:
– hakijan henkilötiedot
– stipendin käyttötarkoitus ja kustannuslaskelma
– toteutumisajankohta
– ilmoitus mistä muualta on hakenut tai on tarkoitus hakea
apurahaa samaan tarkoitukseen.
6 § Stipendin saajien valinta
Yhdistyksen hallitus vastaa stipendirahastosta ja valitsee
hakemusten perusteella stipendin saajat. Hallitus määrittelee
kustannuslaskelman perusteella kulloisenkin stipendin
suuruuden.
7 § Raportointivelvollisuus
Avustus maksetaan vasta sitten kun saaja on pitänyt
esitelmätilaisuuden tai laatinut jäsenistöä palvelevan raportin.

BÖRJE EHNBERGIN
STIPENDIRAHASTON
SÄÄNNÖT JA HAKUMENETTELY:
1 § Tarkoitus
Ulkomuototuomarit r.y.–Exteriördomarna r.f. on perustanut
rahaston 01.06.1995 kunnioittamaan Börje Ehnbergin
muistoa ja hänen monitahoista ja poikkeuksellisen pitkää
toimintaansa kennelharrastuksen parissa. Rahaston
tarkoituksena on tukea ja kannustaa kaikkea kenneltoiminnan
hyväksi tehtävää työtä.
§ 2 Myöntämisperusteet
Rahastosta voidaan myöntää apuraha yhteisölle tai yksityiselle
henkilölle käytettäväksi kenneltoiminnan hyväksi. Apuraha
voidaan myöntää esimerkiksi tutkimustyöhön, yleishyödylliseen
toimintaan koirankasvatuksessa, opintomatkaan tai yleensä
mihin tahansa, mikä edistää kenneltoimintaa.
3 § Anomismenettely
Ulkomuototuomarit r.y.–Exteriördomarna r.f.:n hallitus päättää
apurahan myöntämisestä hakemuksen perusteella.
Yhdistyksen hallitus saa päättää vuosittain mihin mennessä
apurahaa tulee hakea. Apuraha-anomukseen käytetään
stipendinhakemuslomaketta, josta tulee ilmetä mihin apurahaa
haetaan, onko apurahaa saatu muualta sekä projektin arvioitu
kokonaiskustannus ja kestoaika. Apurahan saajan tulee tehdä
hallitukselle selostus toiminnasta sen päätyttyä. Sama saaja
voi hakea apurahaa uudestaan vasta viiden vuoden kuluttua.
§ 4 Rahaston ylläpito
Ulkomuototuomarit r.y.–Exteriördomarna r.f.:n hallitus
velvoitetaan huolehtimaan siitä, että rahaston varat ovat
riittävät ottaen huomioon siitä mahdollisesti myönnettävät
stipendit.
5 § Rahaston valvonta
Ulkomuototuomarit r.y.–Exteriördomarna r.f.:n tilintarkastajat
tarkastavat tilintarkastuksen yhteydessä stipendirahaston
tilinpidon ja hallinnon.
6 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää Ulkomuototuomarit
r.y.–Exteriördomarna r.f.:n vuosikokous. Vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) annetuista äänistä on kannatettava
muutosesitystä, jotta se tulisi hyväksytyksi.
7 § Rahaston purkaminen
Rahaston mahdollisesta lakkauttamisesta päättää
Ulkomuototuomarit r.y.–Exteriördomarna r.f.:n vuosikokous.
Lakkauttamisen tapahtuessa on rahaston varat ohjattava
kenneltoimintaa tai eläinsuojelua edistävään tarkoitukseen.
Lakkauttamisen hyväksymiseen vaaditaan kolme neljäsosaa
(3/4) annetuista äänistä.

