
Regler för utdelning av Datasaabs Vänners, DSV, stipendium.

1. Mål & syfte:
Stipendierna skall främja och uppmuntra studerande ungdomar i Östergötland som visar stort 
intresse och fallenhet inom naturvetenskap som är kopplad till teknik och IT samt personer som gör 
pedagogiskt berömvärda insatser för att öka intresset inom ovan nämnda områden.

Syftet är att uppmuntra, stimulera och att tillvarata individens kreativitet samt att ge möjlighet till 
individuell förkovran inom ovan definierade fokusområden.

2. Målgrupp/stipendiater:
DSV stipendier skall i första hand delas ut till personer inom grundskolan/gymnasiet som gjort 
insatser i enlighet med stipendiets mål och syfte. 

3. Stipendiets storlek och periodicitet:
100 000 Kr har avsatts till stipendier (enligt årsmötesbeslut 2011-03-20) och skall delas ut med 
20 000 Kr/år under en femårsperiod med början år 2013.

Det årliga beloppet om 20.000 kr skall kunna fördelas på ett eller flera stipendier exempelvis 
fördelat på såväl studerande ungdomar som pedagoger inom grundskola/gymnasium.

Stipendiet/stipendierna skall utbetalas i form av kontanter och utgöra enskild egendom. 
Utdelningen skall ske i sådan form att det inte medför skatte- eller andra skyldigheter för DSV.

4. Stipendienämnd:
Stipendienämnden skall bestå av 3 styrelseledamöter, varav en är DSVs ordförande plus 2 aktiva 
medlemmar utanför styrelsen, vilka utses vid DSVs årsmöte. Nämnden utser stipendiat/stipendiater. 
Beslut föreläggs DSVs styrelse senast april varefter utanordning kan ske.

Nämnden har rätt att konsultera sakkunniga inom berörda organisationer för att få hjälp att bedöma 
värdet av inkomna ansökningar. Dessa personer har ingen rösträtt vid valet av stipendiat.

Information om stipendiet och regler för ansökan skall utannonseras under november månad.
Ansökan om stipendium skall vara inlämnad till stipendienämnden senast under mars påföljande år.

5. Utannonsering:
Utannonsering med villkor för en ansökan skall ske på DSVs hemsida och på skolorganisationernas 
hemsidor samt i deras interna skrifter så långt det är möjligt. 
Nämnden skall också sträva efter att få uppmärksamhet genom lokalpressen i form av artiklar 
och/eller reportage och därmed öka spridningsmöjligheten.
Annan annonsering är beroende av ekonomiska förutsättningar och skall godkännas av styrelsen.

6. Utdelning av stipendiet.
Utdelning av stipendium/stipendier skall genomföras under vårterminen, förslagsvis i maj månd.

Utdelningen skall ske i samband med ett evenemang som skapar mesta möjliga fokus på publicitet. 
Därför bör samarbete eftersrävas med andra lokalt verkande organisationer som DFÖ, Företagarna 
eller lokala företag som stödjer ovan definierade mål och syfte.
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