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Rolf Nordenborgs Ungdomsfond 
 

1. Fondens bildande och historik 
Förre polisinspektören, ordföranden, kassören och hedersordföranden i Värmlands sport-

skytteförbund, Rolf Nordenborg startade 1979 denna ungdomsfond i samband med sin 50-

årsdag. Fondkapitalet består av medel skänkta av Rolf Nordenborg och föreningar tillhörande 

Värmlands sportskytteförbund. Medel har dessutom tillförts fonden från Värmlands 

sportskytteförbund. 

 

De ursprungliga stadgarna till Rolf Nordenborgs ungdomsfond finns bl.a. bifogade i 

Värmlands sportskytteförbunds styrelseprotokoll från 1999-05-19. Efter att Rolf Nordenborg 

avlidit 2011 övertog Värmlands skyttesportförbund 2012 förvaltningen av fondens kapital 

från dödsboet.  

 

2. Fondens syfte 
Fondens syfte är att uppmuntra och ekonomiskt stödja juniorer verksamma inom skyttesport 

som på ett förtjänstfullt sätt tävlar inom någon skyttesportgren eller som på ett förtjänstfullt 

sätt verkar för att utveckla skyttesport inom förening ansluten till Värmlands skyttesport-

förbund. Ur fonden utdelas stipendium kallat ”Rolf Nordenborgs ungdomsstipendium”. 

 

3. Rolf Nordenborgs ungdomsstipendium 

Stipendium ur Rolf Nordenborgs ungdomsfond utdelas årligen till en eller flera juniorer som 

uppfyller kraven angivna i fondens syfte. Vid avsaknad av kandidater som uppfyller kraven 

angivna i fondens syfte får styrelsen för Värmlands skyttesportförbund besluta att utdelning 

inte ska ske. Stipendium kan inte utdelas samma person mer än en gång. Stipendiet utgörs av 

ett presentkort som utdelas till stipendiaten tillsammans med ett diplom 

 

4. Fondens förvaltning 

Fonden förvaltas av styrelsen för Värmland skyttesportförbund. Fondmedel skall förvaltas så 

att god avkastning erhålls. Fondens firma tecknas av Värmlands skyttesportförbund. 

  

5. Fondens kapital 

Fondens kapital redovisas i Värmlands skyttesportförbunds balansrapport. 

 

6. Fondens revision 

Fondens räkenskaper skall årligen revideras av Värmlands skyttesportförbunds revisor. 

 

7. Fondens upplösande 

Om Värmlands skyttesportförbund upphör skall fondens medel föras över till Värmlands 

Idrottsförbund för att användas för juniorverksamhet inom skyttesport i Värmlands landskap. 

 

8. Ändring av fondens statuter 

Ändring av Rolf Nordenborg fondens statuter kan göras av Värmlands skyttesportförbunds 

styrelse. 

 

Revidering av statuter har skett 2014-02-17, sportskytte ändrat till skyttesport. 


