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Paragraf 8 Ärendenummer KF2023/58 

Val till Hugo Tamms donationsfond mandatperioden 
2023-2025 

Valberedningens förslag 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. Till ledamot i Hugo Tamms donationsfond utses:  
Tommy Myrsell, Löt 
 

2. Till suppleant i Hugo Tamms donationsfond utses:  
Svante Forslund, Hacksta 
 

3. Till revisor i Hugo Tamms donationsfond utses:  
Tony Forsberg (S) 
 

4. Mandatperioden för ledamot och ersättare är från och med 1 januari 2023 
till och 31 december 2025. 
 

5. Mandatperioden för revisorn är från och med 1 januari 2023 till och med 
revisionen är slutförd, senast 1 mars 2026. 

Beskrivning av ärendet 
Hugo Tamms donationsfond har till ändamål att bereda i Grillby och 
omkringliggande bygd personer med möjlighet till ökad utbildning och kulturell 
verksamhet. Donationen ska förvaltas av en styrelse bestående av fem ledamöter 
jämte tre suppleanter, som väljs för en tid av tre år. Enköpings kommun utser en 
ledamot jämte en suppleant som ska utses bland befolkningen i Villberga, Hacksta 
och Löt församlingar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-03-14 
Stadgar, Hugo Tamms donationsfond, 2013-01-15 
__________ 
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Johanna Sköld  
Kommunsekreterare  
Johanna.skold@enkoping.se  

Kommunfullmäktige 

Val till Hugo Tamms donationsfond mandatperioden 
2023–2025 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. Till ledamot i Hugo Tamms donationsfond utses:  
Tommy Myrsell, Löt 
 

2. Till suppleant i Hugo Tamms donationsfond utses:  
Svante Forslund, Hacksta 
 

3. Till revisor i Hugo Tamms donationsfond utses:  
Tony Forsberg (S) 
 

4. Mandatperioden för ledamot och ersättare är från och med 1 januari 2023 
till och 31 december 2025. 
 

5. Mandatperioden för revisorn är från och med 1 januari 2023 till och med 
revisionen är slutförd, senast 1 mars 2026. 

Beskrivning av ärendet 
Hugo Tamms donationsfond har till ändamål att bereda i Grillby och 
omkringliggande bygd personer med möjlighet till ökad utbildning och kulturell 
verksamhet. Donationen ska förvaltas av en styrelse bestående av fem ledamöter 
jämte tre suppleanter, som väljs för en tid av tre år. Enköpings kommun utser en 
ledamot jämte en suppleant som ska utses bland befolkningen i Villberga, Hacksta 
och Löt församlingar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-03-14 
Stadgar, Hugo Tamms donationsfond, 2013-01-15 
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Daniel Jansson-Hammargren  
Kommundirektör  
Enköpings kommun  

 
 
 
Maria Ekblad  
Enhetschef, kansli och kontorsstöd 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Hugo donationsfond, för kännedom  
De valda, för kännedom 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
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Grillby Folkbibliotek, som tillkommit genom 

donation av Brukspatron Hugo Tamm på Pånöö sr 1904-, besood 

av "lokal för läsning av böcker och. tidningar samt hemlin av 

böcker till inom orten boende personer". Biblioteket har

varit inrymt i Grillby missionshus.
Till följd av den omvandling v^rt samhälle genom

gått med bl.a. stark utbyggnad av undervisningsväsendet cch 

möjligheterna till boklån från kommunala bibliotek, har l**ne- 

frekvenser. starkt nedgått. Den inflationistiska utvecklingen 

har potagligt bidragit till att allt mindre belopp årligen 

kunnat disponeras för bokinköp. Styrelsen har därför ansett 

det motiverat att upphöra med biblioteksverksamheten och att 

anpassa målsättningen och utformningen av den framtida verk

samheten efter v*r tids krav och behov.
X överensstämmelse med stadgarna för Grillby 

Folkbibliotek § 12 har styrelsen vid. sammanträde den 23 nov.
J Qy 1^ Q I 5 lAAr' OLM 1973 beslutat ändra donationens namn till 

"Hugo Tarnns donationsfond" och antagit följande stadgar.

Stadgar_fÖr
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8 1.
I enlicrhet med donators starka intresse för upp- 

fostrings- och utbildningsfrågor samt känslan av ansvar for 
medmänniskors sociala och moraliska förkovran fotad på krist

na värderingar, skall ändamålet med donationen vara att bereda 

i Grillby och omkringlig-ande bygd boende personer möjligheter 

till ökad utbildning och kulturell verksamhet.

g 2.
Donationen, vars grundplåt ursprungligen var 

25.000 kronor, uppgår por den 1 januari 1972 till 4-0.000 
kronor. Donationen skall förvaltas av en styrelse best?ende 
av fem ledamöter jämte tre suppleanter, ecm väljas for en

tid av tre ?r.

Descendenter till donator utser två ledamöuer oen



en suppleant, Villbcrga pastorat utser tv* ledamöter ocii en 
suppleant och Enköpings kommun utser en ledamot jämte en 
suppleant. De av Villbcrga nastorat och i^nköpings kommun 
utsedöa ledamöterna skall utses bland befolkningen i Vill- 
berga, Hacksta och Löt församlingar.

Styrelsen skall ha sitt säte i Grilloy,

Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare 
och kassör. En av donators descendenter skall u^ses till ord
förande.

Styrelsen sammanträ.der pä ordförandens kallelse 
när s* anses motiverat, dock minst en g‘r.g per ?r, Pregorna 
avgöres med enkel röstpluralitet. Omröstning skall vara öppen 
och vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ord

föranden.
Vid sammanträde skall föras protokoll, vilka 

justeras av ordföranden jä.mte särskild justeringsman.

B 4.
Donationens räkenskaper skall avslutas per 

kalender*r. Räkenskaperna skall revideras av tv* revisorer, 
en utsedd av vardera Villberga pastorat och Enköpings kommun. 
Revisionen skall vara slutförd före 1 mars eret ef cer det 
kalenderér revisionen omfattar.

B <?.
Styrelsen 'ligger att med framsynthet förvalta 

donationen tillhörig förmögenhet. 1/10 av den *rliga avkast
ningen, avrundat till närmaste 100-tal kronor, lä.gges till 
kapitalet. Sedan nödiga driftsutgifter bestridits skall reste
rande del av avkastningen användas enligt ovan angiven anda
ra* Isparagraf och nedan i § 6 meddelade föreskrifter.

8 t.
Åvkastnitigen användes till stipendier och bidrag 

som fördelas 'rligen i juli m*nad av donationsfondens styreis-- 
Ansökan om anslag, stipendie eller bidrag leungöres under juni 
m*nad i av styrelsen beslutad lokal tidning. Skriftliga an~. 
sökningar ställes till styrelsen med'angivande av ändamålet 
med stipendiet resp. bidraget, samt de meriter etc. sökande 

vill 'beropa.



Därest styrelsen icke erhåller meriterade ansök
ningar, eller andra skäl föreligger, är det styrelsen obeta
get att utdela medel utan ansökan.

Minsta stipendie- eller bidragsbelopp som ut
delas skall vara 900 kronor. Ej ianspr‘ktagen avkastning re
serveras till kommande -*r.

S 7.
De till Grillby Folkbibliotek hcrande böckerna 

skall utan ersättning överlämnas till Enköpings kommun.
Övriga biblioteket tillhöriga inventarier över

lämnas likaledes utan ersättning till Grillby missionsför
samling.

§ 8.
Donationsfonden skall enligt styrelsens mening

vara undantagen fr*n länsstyrelsens tillsyn enligt 1929 ärs 
tillsynslag.

§ 9.
Ändringar eller tillägg till dessa stadgar

göres av styrelsen. Ändringarna eller tilläggen skall provas 
vid tv® p« varandra följande sammanträden. Mellan dessa 
sammanträden m^ste dock förflyta minst tre manader.

Eörest*ende stadgar enhälligt antagna och fast
ställda vid styrelsesammanträde i Grillby den 13 mars 1973.



Hugo Tamms Donationsfond

Stadgar för

HUGO TAMMS DONATIONSFOND

Grillby Folkbibliotek, som tillkommit genom donation av Brukspatron Hugo Tamm på 
Fånöö år 1904, bestod av "lokal för läsning av böcker och tidningar samt hemlån av böcker 
till inom orten boende personer". Biblioteket har varit inrymt i Grillby missionshus.

Till följd av den omvandling vårt samhälle genenomgått med bl a stark utbyggnad av 
undervisningsväsendet och möjligheterna till boklån från kommunala bibliotek, har 
lånefrekvensen starkt nedgått. Den inflationistiska utvecklingen har påtagligt bidragit till att 
allt mindre belopp årligen kunnat disponeras för bokinköp. Styrelsen har därför ansett det 
motiverat att upphöra med biblioteksverksamheten och att anpassa målsättningen och 
utformningen av den framtida verksamheten efter vårt tids krav och behov.

I överensstämmelse med stadgarna för Grillby Folkbibliotek § 12 har styrelsen vid 
sammanträde den 23 november 1971 och 13 mars 1973 beslutat ändra donationens namn till 
"Hugo Tamms Donationsfond" och antagit följande stadgar.

§1

I enlighet med donators starka intresse för uppfostrings- och utbildningsfrågor samt känslan 
av ansvar för medmänniskors sociala och moraliska förkovran fotad på kristna värderingar, 
skall ändamålet med donationen vara att bereda i Grillby och omkringliggande bygd boende 
personer möjligheter till ökad utbildning och kulturell verksamhet.

§2

Donationen, vars grundplåt ursprungligen var 25.000 kronor, uppgår per 1 januari 1972 till 
40.000 kronor. Donationen skall förvaltas av en styrelse bestående av fem ledamöter jämte tre 
suppleanter, som väljas för en tid av tre år.

Descendenter till donator utser två ledamöter och en suppleant, Villberga pastorat utser två 
ledamöter och en suppleant och Enköpings kommun utser en ledamot jämte en suppleant.
De av Villberga pastorat och Enköpings kommun utsedda ledamöterna skall utses bland 
befolkningen i Villberga, Hacksta och Löt församlingar.

Styrelsen skall ha sitt säte i Grillby.

§3

Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör. En av donators descendenter 
skall utses till ordförande.
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Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse när så anses motiverat, dock minst en gång 
per år. Frågorna avgöres med enkel röstmajoritet. Omröstning skall vara öppen och vid lika 
röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Vid sammanträde skall föras protokoll, vilka justeras av ordföranden jämte särskild utsedd 
justeringsman.

§4

Donationens räkenskaper skall avslutas per kalenderår. Räkenskaperna skall revideras av 
två revisorer, en utsedd av vardera Villberga pastorat och Enköpings kommun. Revisionen 
skall vara slutförd före 1 mars året efter det kalenderår revisionen omfattar.

§5

Styrelsen åligger att med framsynthet förvalta donationen tillhörig förmögenhet. 1/10 av 
den årliga avkastningen, avrundat till närmaste 100-tal kronor, lägges till kapitalet. Sedan 
nödiga driftsutgifter bestridits skall resterande del av avkastningen användas enligt ovan 
angiven ändamålsparagraf och nedan i § 6 meddelade föreskrifter.

§6

Avkastningen användes till stipendier och bidrag som fördelas årligen i juli månad av 
donationsfondens styrelse. Ansökan om anslag, stipendie eller bidrag kungöres under juni 
månad i av styrelsen beslutad lokal tidning. Skriftliga ansökningar ställes till styrelsen med 
angivande av ändamålet med stipendiet resp. bidraget, samt de meriter etc. sökande vill 
åberopa.

Därest styrelsen icke erhåller meriterade ansökningar, eller andra skäl föreligger, är det 
styrelse obetaget att utdela medel utan ansökan.

Minsta stipendie- eller bidragsbelopp som utdelas skall vara 500 kronor. Ej ianspråktagen 
avkastning reserveras till kommande år.

§7

De till Grillby Folkbibliotek hörande böckerna skall utan ersättning överlämnas till 
Enköpings kommun.

Övriga biblioteket tillhöriga inventarier överlämnas likaledes utan ersättning till Grillby 
missionsförsamling.

§8

Donationsfonden skall enligt styrelsens mening vara undantagen från länsstyrelsens tillsyn 
enligt 1929 års tillsynslag.



Ändringar eller tillägg till dessa stadgar göres av styrelsen. Ändringar eller tilläggen skall 
prövas vid två på varandra följande sammanträden. Mellan dessa sammanträden måste dock 
förflyta minst tre månader.

-0-

Gällande tillägg till Stadgar för Hugo Tamms Donationsfond
(Senast reviderade 2004-12-09)

TI.

För i ändamålsparagrafen § 1 ovan angiven destinatärskrets tillämpar fonden, med 
beaktande av den ursprungliga skrivningen, det utvidgade begreppet "personer boende i, 
eller med starkt anknytning till, Norra och Södra Trögd". (Tidig praxis)

T 2.

Tidpunkt för kungörelse om möjligheter till ansökan ur fonden i § 6 ovan har av styrelsen 
anpassats så att eventuella stipendier kan utbetalas i anslutning till, men före jul aktuellt år. 
(Tidig praxis)

T 3.

För undvikande av jäv kan styrelsen icke behandla eller besluta om stipendium eller anslag 
till barn till styrelseledamot eller revisor under dennes mandatperiod.
(Styrelsebeslut 2004-12-09)



Protokoll fört vid sammanträde 2011-12-19 med förtroendemännen i Hugo Tamms 
Donationsfond å Komvux, Nyborgsskolan, Enköping.

Närvarande: Carl Hermelin (descendent), ordf.), Eva Ångström Birgersson (Enköping), Viveca 
Ehming (Villberga), Catharina Larsson (suppl Villberga) samt Petter von Sydow (descendent).

Hälsade Viveca Ehrning välkommen till Enköpings Komvux, varpå ordföranden tackade för 
möjligheten att få avhålla dagens sammanträde därstädes.

§ 1 Mötets öppnande

Carl Hermelin förklarade mötet öppnat.

§2 Val av ordförande och justeringsman

Till ordförande för mötet och till att föra dagens protokoll valdes Carl Hermelin. Till 
justeringsman valdes Petter v. Sydow.

§ 3 Föregående protokoll

Anmäldes föregående protokoll, från 2010-12-06, vilket därefter lades till handlingarna.

§ 4 Bokslut och resultatdisposition 2010

Föregående års bokslut och årsredovisning föredrogs av Petter v. Sydow.

Balansomslutningen uppgick till 3.450.668 kronor och det redovisade resultatet till 435.816 
kronor. Beslöts att disponera 2010 års resultat sålunda:

i ny räkning Stipendiemedel balanseras 79.596
till Värdesäkringsfond avsättes 386.035
i ny räkning Övrig Fritt Eget Kapital balanseras 1.483.745

Konstaterade ordföranden att av årets resultat 435.816 utgjordes 373.590 kronor av 
värdeförändring från årsskifte till årsskifte.

§ 5 Revision

Revisionsberättelse för 2010 föredrogs i revisorernas frånvaro av ordföranden. Konstaterades att 
årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att den gav en rättvisande 
bild av stiftelsens resultat och ställning. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 6 Aktuell ekonomisk ställning

Ordföranden redogjorde för fondens ekonomiska ställning per dagens sammanträdesdatum. 
Fondens samlade förmögenhet beräknades att per sammanträdesdatum, till följe den allmänna 
nedgången på världens börser, förlorat ca 20 procent i värde sedan förra årsskiftet.

Direktavkastningen 2011 beräknades stanna på ca 100.000 kronor.
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§ 7 Arvoden

Beslöts följande arvoden, 500 kronor för ordinarie ledamot samt 10.000 kronor till Carl 
Hermelin och Petter v. Sydow att fördelas dem emellan för nedlagt arbete under 
verksamhetsåret.

§ 8 Årets stipendier

Antalet inkomna ansökningar uppgick till fjorton. 

Beslöts att behålla tidigare stipendienivå och att tilldela:

Emelie Reese, f. 1988, Enköping
Johan Danielsson, f. 1992, Löt
Sara Bergström, f. 1973, Hacksta
Louise Wendt, f. 1992, Boglösa
Fredrik Söderstedt, f. 1988, Linköping 
Jennifer Eriksson, f. 1990, Villberga

8.000:-
8.000:-
8.000:-
8.000:-
8.000:-
8.000:-

Religionsvetenskap, Uppsala Universitet 
Läkarprogrammet, Umeå Universitet 
Biblioteksvetenskap, Uppsala Universitet 
Läkarprogrammet, Uppsala Universitet 
Civ. ingenjörsutb., Linköpings Universitet 
Agronomprogrammet, SLU

Bokprojektet "Torsvi för och nu" 
genom Mona Loberg m fl, Torsvi 12.000:-

Totalt: 60.000:-

§ 9 Firmateckning

Beslöts att fondens firma så som tidigare skulle tecknas av styrelsen gemensamt samt av 
ordföranden Carl Hermelin ensam.

§ 10 Registreringsanmälan stiftelse

Enligt den reviderade stiftelselagen skall samtliga stiftelser i Sverige vara upptagna i ett 
gemensamt stiftelseregister. Ny tillsynsmyndighet för Hugo Tamms Donationsfond är 
Länsstyrelsen i Stockholms Län. Registreringsanmälan hade sammanställts av Petter v. Sydow 
och undertecknades av de närvarande förtroendemännen. För övriga underskrifter skulle 
dokumentet skickas runt per post.

§ 11 Mötets avslutande

Tackade ordföranden för visat intresse och nedlagt arbete samt förklarade sammanträdet 
avslutat.
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