Västra Götalandsregionen: Stiftelsernas och gåvornas områden och ändamål - Utbildning

Namn

Område

Stiftelsen Mamsell Emanuella Carlbecks
minnesfond

Skaraborg

Stiftelsen Apotekare F L Kinnanders
testamentsfond

Skaraborg

Stiftelen Bertil och Karin Fallenius fond

Skaraborg

Stiftelsen Charlie och Beda Brands fond

Skaraborg

Stiftelsen Svea och Arvid Bergmans
stipendiefond för handikappade

Skaraborg

Plats

Ändamål
Att utan vinstsyfte och utan
begränsining till viss familj, vissa
familjer eller bestämda personer el
organisationer, dels främja behövande
handikappade, såsom
utvecklingsstörda, de med medfödd
eller förvärvad hjärnskada, autister,
gravt psykiskt sjuka, epileptiker, cp‐
skadade m fl med likartat handikapp,
jämte psykiskt och socialt utslagna
barn och ungdomar, för deras vård och
uppfostran, dels ock lämna understöd
till nämnda kategorier för beredande
av undervisning eller utbildning. Med
cp‐skadad m fl med likartat handikapp
jämställs även rörelsehindrade. Stöd
får även utgå till rekreation och andra
likarttade aktiivteter för
destinatärerna. Skaraborg
Lämna bidrag till vård, fostran och
utbildning av och stödja
hjälpverksamhet bland barn och
ungdomar med sociala problem inom
Skaraborgs län.
Stipendier till handikappade unga i
Skaraborgs län för deras utbildning
eller liknande ändamål
Utdelas som utbildningsstipendier till
handikappad ungdom i Skaraborgs län
Utdelas somstipendier till unga
handikappade i Skaraborgs län för
deras utbildning eller liknande

1

Möjliga mottagare

Utdelnings‐
tillfällen

Utdelnings‐
styrelse

Nr

Handikappade,utveck
lingsstörda, autister,
gravt psykiskt sjuka,
epileptiker, cp‐
skadade, psykiskt o
socialt utslagna barn
Skaraborg
6 ggr per år

kuratorsgrupp

124

Barn och ungdomar
Skaraborgs län

6 ggr per år

kuratorsgrupp

134

6 ggr per år

kuratorsgrupp

135

6 ggr per år

kuratorsgrupp

149

6 ggr per år

kuratorsgrupp

150

Unga handikappade
Skaraborg
Handikappad
ungdom Skaraborg
Unga handikappade
Skaraborg
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Namn

Stiftelsen Bernhardine Littorins stipendiefond

Område

Skaraborg

Stiftelsen Frida och Carl Ohlssons fond

Plats

Ändamål

Ska användas för elever som går
jordbrukslinjen el den nya 3‐åriga
naturbrukslinjen som ‐belöning el
uppmuntrran åt elev som visat goda
kunskaper i särskilt ämne, god
kamratanda el berömvärd flit, ‐
stipendier för fortsatt utbildning, ‐
hjälp åt elev för studier el studieresa
inom‐ el utomlands.Skaraborg
Tillgodoseende av lantmanna‐ o
skogsundervisningen för i första hand
landsbygdens ungdom från Dalsland,
Nuntorpskolan studerande vid Nuntorpsskolan

Stiftelsen Anderssonska donationsfonden

Grebbestads
folkhögskola

Grebbestads folkhögskola. Användas
till underhåll av skolans fastigheter och
inventarier, inköp av bokverk,
instrument, el annat
åskådningsmaterial samt stipendier.

Stiftelsen Grebbestads folkhögskolas
stipendiefond

Grebbestads
folkhögskola

Stipendier till behövande elever vid
Grebbestads folkhögskola

Stiftelsen Eduard Magnus musikfond

Göteborgs stad

Möjliga mottagare

Elever
jordbrukslinjen el 3‐
årig naturbrukslinje
Skaraborg
Studerande vid
Nuntorpsskolan i
första hand från
Dalsland
Elever vid
Grebbestads
folkhögskola,
företräde födda och
bosatta i Brastad
kommun
Elever vid
Grebbestads
folkhögskola.

Användas att därigenom får samhället
möjliggöras i främsta rummet att av
goda o sakkunniga exekutörer får
musikverk av nyare och äldre in‐ o
utländska tonsättare utförda samt i
andra rummet om det är möjligt även
förena undervisning i tonkonstens
Musiker Göteborgs
utövning. Göteborgs stad
stad

2

Utdelnings‐
tillfällen

Utdelnings‐
styrelse

1 gång per år

Naturbrukskans
liet

154

1 gång per år

Rektor

155

1 gång per år

Rektor

156

1 gång per år

Rektor

161

2 ggr per år

Fristående
styrelse.
Ordförande
Michelle
Appelgate
Andréasson,
Fastlagsgatan
21, 415 12
Göteborg

164

Nr
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Namn

Stiftelsen Christian Niehoffs och Diana Edlings
fond
Gåva Nils‐Petter Jönssons huvud/räntefond
Gåva Aurora och Josef Thorssons premiefond
Kurt och Ruth Kindstrands gåvofond

Gåva Britta Grebert ´Timars Stipendiumfond

Område

Plats

Ändamål

Ska tillfalla Göteborgs orkesterförening
till förmån för personer i Göteborg som
studerar musik, eller är eller varit
verksamma musiker, i form av
stipendier, lönetillägg, pensioner eller
understöd.
Elevers trevnad o trivsel Grebbestads
folkhögskola

Möjliga mottagare

Utdelnings‐
tillfällen

Grebbestads
folkhögskola
Dalslands
folkhögskola
Göteborgs
folkhögskola

Stipendier Dalslands folkhögskola
Till elever som farit illa och behöver
stöd Göteborgs folkhögskola

Stud musik, musiker i
Göteborg
2 ggr per år
Grebbestads
folkhögskola
Elever Dalslands
folkhögskola
1 gång per år
Elever Göteborgs
folkhögskola
1 gång per år

Grebbestads
folkhögskola

Användas så att det kommer eleverna
och undervisningen tillgodo,
Grebbestads folkhögskola. Skolan
tillhandahåller utrustning och
undervisningsmaterial så att eleven
inte själv behöver köpa utrustningen.

Grebbestads
folkhögskola

Göteborgs stad

3

1 gång per år

Utdelnings‐
styrelse

Nr

Fristående
styrelse.
Ordförande
Michelle
Appelgate
Andréasson,
Fastlagsgatan
21, 415 12
Göteborg

172

Rektor

805

Rektor

807

Rektor

828

Rektor

829
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