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ARNE SJÖGRENS MINNESFOND

Arne Sjögrens minnesfond har skapats enligt testamentet efter Karl Arne Bernhard Sjögren 
som donerade ett  kapital  till  Club Cosmos för  att  uppmuntra  intresset  för science-fiction. 
Fondens upphovsman var en av Club Cosmos tidigaste  medlemmar och entusiaster  under 
mitten  av  1900-talet.  Han var  en  aktiv  skribent  i  föreningens  tidskrift  och  en  engagerad 
novellförfattare som behöll sitt intresse för science-fiction livet ut.

FÖRVALTNING

Placering  –  Kapitalet  skall  investeras  och  administreras  med  så  låg  risk  och  så  låga 
administrationskostnader  som  möjligt.  I  första  hand  skall  fondens  medel  förvaltas  på 
bankkonto eller motsvarande.

Styrelse – Fonden förvaltas  av Club Cosmos och leds  av  klubbens styrelse,  vilken  utgör 
fondens  styrelse,  och  är  ansvarig  inför  Club  Cosmos  årsmöte.  Ordförande  och  kassör  i 
föreningen  tecknar  fondens  konton  gemensamt.  Fondens  styrelse  hanterar  omröstningar, 
utdelning av medel, novelltävlingar och fondens arkiv.

Revision – Revision av Arne Sjögrens minnesfond sköts av Club Cosmos revisorer.

Stadgeändring  –  Ändring  av  stadgarna  för  fonden  sker  genom  beslut  vid  två  års-  eller 
klubbmöten i Club Cosmos. Mötena skall äga rum med minst två månaders mellanrum.

Upplösning – Vid Club Cosmos eventuella upplösning bestämmer det slutgiltiga års- eller 
klubbmötet hur fondens kapital skall hanteras. 

UTDELNING

Bidrag – Bidrag ges till stöd för Club Cosmos verksamhet. Medlen kan exempelvis utdelas för 
att underlätta för fler medlemmar att komma till föreningens möten, att inbjuda intressanta 
talare till mötena eller till stöd för anordnandet av större eller mindre kongresser.

Stipendier – Stipendier utdelas för att uppmuntra och belöna insatser som varit värdefulla för 
att  främja  Club  Cosmos  eller  svensk  science-fiction.  Stipendiet  skall  underlätta  för 
stipendiaten att utföra någon science-fiction aktivitet, till exempel delta i en kongress. Ett eller 
flera stipendier kan utdelas samma år.

Novellpris – Novellpris kan ersätta stipendier och utdelas för att belöna de bästa bidragen i 
novelltävlingar inom science-fiction och fantasy. Dessa tävlingar skall vara arrangerade av 
Club Cosmos och bidragen bör publiceras  på klubbens hemsida.  Ett  eller  flera priser kan 
utdelas.

Summa/år  –  Årligt  utdelat  belopp  utgör  vid  fondens  start  maximalt  10 000  kr.  Beloppet 
indexeras varje år enligt konsumentprisindex. Av beloppet skall minst 3 000 kr användas till 
stipendier eller till priser i novelltävlingar anordnade av Club Cosmos. Fondens kapital skall 
delas ut till dess det är förbrukat.



   Club Cosmos

När – Utdelning av bidrag och stipendier sker löpande efter omröstning inom Club Cosmos. 
Novellpris utdelas efter avslutad tävling. 

Om ej – Om ingen lämplig stipendiat eller novellpristagare kan utses, eller om medlen ej kan 
delas ut, beslutar Club Cosmos årsmöte hur de innehållna medlen skall hanteras.

VAL AV STIPENDIATER OCH BIDRAGSÄNDAMÅL

Förslag – Förslag på bidragsändamål och stipendiater kan framläggas av betalande medlem 
eller hedersmedlem i Club Cosmos. Dessa förslag skall medföljas av en motivering. Styrelsen 
ansvarar för att behandla inkomna förslag och lägga fram lämpliga förslag för omröstning. 
Om ledamot  i  styrelsen  för  Arne  Sjögrens  minnesfond är  föreslagen  som stipendiat  eller 
vinnare av ett pris, så skall vederbörande inte närvara vid diskussionen om detta förslag.

Hur  –  Bidragsändamål  och  stipendiater  utses  genom  omröstning  inom  Club  Cosmos. 
Omröstningen  skall  ske  på  behörigt  utlyst  årsmöte  eller  klubbmöte,  alternativt  genom 
omröstning per mejl eller telefon där utlysningen sker minst en månad innan medlen är tänkta 
att delas ut. Vid omröstning per mejl eller telefon skall valet vara öppet för röstning minst en 
vecka.  Beslut  tas  genom  enkel  majoritet.  Vid  lika  röstetal  äger  styrelsens  ordförande 
utslagsröst. Om så begärs skall sluten omröstning ske.

Röstberättigade – Röstberättigad är den som är betalande medlem eller hedersmedlem i Club 
Cosmos.

Administration – Fondens styrelse anordnar omröstning inom Club Cosmos. Styrelsen väljer 
ut och lägger fram förslag på bidragsändamål och stipendiater tillsammans med information 
om den planerade mottagaren/bidragsändamålet, motivering samt den tänkta summan. Alla 
omröstningar skall ha alternativet att ej dela ut medlen.

Novellpris – Club Cosmos kan utlysa novelltävlingar, med angivande av sista inlämningsdag, 
och  exempelvis  angivet  tema,  där  författare  kan  sända  in  bidrag.  Fondens  styrelse  utgör 
tävlingsjury, om ej annat meddelas. För novelltävlingar sker ingen omröstning.

ARKIV

Ansvar – Fondens styrelse ansvarar för att fondens arkiv upprätthålles. Lista på stipendiater 
och novellprisvinnare samt motiveringar i samband med dessa skall sparas. Uppgifter om ej 
valda stipendiater sparas inte. Inlämnade noveller bör sparas.

Hemsida – Delar av fondens arkiv kan om styrelsen så finner lämpligt publiceras på Club 
Cosmos hemsida eller liknande.

INFORMATION

För allmänheten – Presentation av fonden och information om stipendier och novelltävlingar 
publiceras på lämpligt sätt så att en intresserad allmänhet kan ta del av informationen, till 
exempel på Club Cosmos hemsida.
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BILAGA – UTDRAG UR ARNE SJÖGRENS TESTAMENTE

MOTIVERING TILL FÖRDELNINGEN AV MIN KVARLÅTENSKAP

Science Fiction (SF) har varit ett stort intresse sedan gymnasietiden. Som tecken på detta vill 
jag uppmuntra de människor som i dag är intresserade av liknande ämnen. Själv var jag aktiv i 
SF-föreningen Club Cosmos i Göteborg under 60-talet, och ämnar därför stödja denna klubb.

FÖRDELNINGEN AV ALL MIN KVARLÅTENSKAP

3. En sjättedel skall gå till Science Fiction-klubben Club Cosmos. Om testamentsexekutor vid 
tiden  för  bouppteckningen  finner  att  Club  Cosmos  har  upplösts  eller  att  årsmötena  har 
upphört, så skall han överföra Club Cosmos' andel till Chalmers vänner, se punkt 4. 

Club Cosmos verkar i Göteborg och har e-postadressen [...] och PlusGiro […]. Under 2010 
är ordföranden: [...]. 

Pengarna användas [sic!] till en fond, Arne Sjögrens minnesfond. 
Fonden får årligen dela ut högst 10 000:- per år. Utdelningen skall fortsätta till dess medlen 

är förbrukade. 
De utdelade medlen skall användas dels till att stödja föreningens verksamhet, t.ex. genom 

att möjliggöra för fler medlemmar att komma till föreningens möten, att inbjuda intressanta 
talare till mötena, att ordna minikonferenser, eller bidra till stora kongresser. 

Inom ramen 10 000:- skall fonden årligen också dela ut stipendier på sammanlagt minst 
3000:- Stipendierna skall gå till SF-fans som har gjort någonting värdefullt för Club Cosmos 
eller svensk SF. Stipendierna skall  underlätta för mottagaren att utföra någon SF-aktivitet,  
t.ex. delta i en kongress. 

Som alternativ till de värdefulla insatserna godkänns de bästa bidragen till novelltävlingar i 
SF eller Fantasy, om dessa tävlingar är arrangerade av Club Cosmos och bidragen publiceras 
på klubbens hemsida. 

Ledningen för Arne Sjögrens minnesfond utses av Club Cosmos årsmöte och ansvarar 
inför detta. Fondens medel skall investeras försiktigt, i första hand på bankkonto. Ett villkor är 
att förvaltningen av fonden kan ske med mycket små administrationskostnader. 


