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Motion till Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond 2022 

Stiftelsens ändamål  

Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond, stiftad av avlidna fru Caroline Wijk, född Dickson, genom testamente 

den 20 oktober 1916. Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till förmån för Göteborgs samhälle 

till allmännyttiga, kulturella eller välgörande ändamål. 

Det måste tydligt framgå av motionen på vilket sätt den verksamhet eller aktivitet ni vill genomföra uppfyller 

stiftelsens ändamål. 

Kriterier som gäller för att beviljas medel från stiftelsen  

• Det ska vara en förening eller organisation som bedriver en allmännyttig, kulturell eller välgörande 

verksamhet. 

• Föreningens eller organisationens verksamhet ska bedrivas i Göteborg.  

• Medel ska gå till aktivitets- eller verksamhetskostnader. Direkta lönekostnader beviljas ej. 

• Verksamhet som kommunen har skyldighet att betala med skattemedel beviljas ej. 

• Aktiebolag eller ekonomiska föreningar beviljas ej. 

• Sökt bidrag ska avse verksamhet som ska genomföras efter beslutsdatum i fullmäktige dvs juni 

2022 och framåt. Medel beviljas ej retroaktivt till redan genomförda projekt/verksamhet. 

• Förening eller organisation som tidigare beviljats medel ska ha lämnat godkänd återrapport. 

• Samtliga begärda handlingar måste vara bifogade motionen vid inlämningstillfället för att motionen 

ska behandlas. 

 

 

I beredningsprocessen kan prioriteringar behövas göras då stiftelsens medel inte alltid räcker till samtliga 

motioner, så även om en motion uppfyller alla kriterier så är det ingen garanti för att den blir beviljad. Styrelsen 

vill särskilt beakta ansökningar som möjliggör att obemedlade får tillfälle att vistas på landet. 

 

Tre dimensioner 

För att underlätta bedömningen gentemot de mål som kommunfullmäktige satt ska motionen beskrivas enligt de 

tre dimensionerna ekonomisk, ekologisk och social. 

• Ekonomisk dimension. Här redovisas vilka ekonomiska konsekvenser som väntas av ärendet, såväl 

internt som externt och på både kort och lång sikt. Det mest angelägna att kunna utläsa ur denna 

dimension är en analys om ärendet väntas inverka positivt eller negativt på invånarnas och stadens 

ekonomiska situation. 

• Ekologisk dimension. Den ekologiska dimensionen omfattar ett bredare grepp än att enbart titta på 

miljöaspekter, och ger bredare möjlighet till att resonera kring dimensionernas inbördes växelverkan. 

Det mest angelägna att kunna utläsa ur denna dimension är en analys om ärendet väntas inverka positivt 

eller negativt på invånarnas och stadens ekologiska förhållande. Samt i vilken omfattning ärendet 

förväntas påverka i ena eller andra riktningen 

• Socialdimension. Om ärendet har positiv eller negativ inverkan för barn, mångfald och jämställdhet kan 

detta lyftas fram, men det kan också vara fråga om att ta andra perspektiv inom den sociala dimensionen 

i beaktande. Det kan exempelvis innebära ärendets inverkan på äldre eller andra demografiska 

perspektiv. Det mest angelägna att kunna utläsa ur denna dimension är en analys om ärendet väntas 

inverka positivt eller negativt på invånarnas sociala relation mellan varandra och stadens verksamheter. 

I detta ingår beaktande av civilsamhället, idéburna aktörers och föreningslivets roll. Därtill bör det 

framgå i vilken utsträckning olika grupper i staden berörs.  
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Motion till Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond 2022 

FÖRENING eller ORGANISATION 

Namn 

Adress 

Postnummer och ort 

Org.nr. Pg/Bg 

E-postadress 

Telefon Hemsida 

Kontaktperson 

Kontaktpersonens uppdrag  

E-postadress 

Telefon 

Ange sökt bidrag i kronor  

Ange utförligt hur bidraget ska användas och tidplan för genomförandet. (Bifoga texten i 

en bilaga om den inte får plats i rutan.) 
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Motion till Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond 2022 

Ange på vilket sätt den verksamhet eller aktivitet ni vill genomföra uppfyller stiftelsens 

ändamål 

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till förmån för Göteborgs samhälle till allmännyttiga, 

kulturella eller välgörande ändamål. 

 

 

Ekonomisk dimension 

Tex ekonomisk inverkan för invånare i staden. 

 

 

Ekologisk dimension 

Tex inverkan på lokala, nationella och internationella miljömål eller det klimatstrategiska arbetet i staden. 

 

 

Social dimension 

Tex vilka åldersgrupper som påverkas och inverkan på jämställdhet, hälsa, mångfald, mänskliga rättigheter, 

funktionsnedsättning eller integration. 
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Motion till Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond 2022 

Handlingar som måste bifogas motionen 

 Registreringsbevis 

 Senast upprättad årsredovisning med revisionsberättelse 

 Senaste verksamhetsplan eller liknande som visar föreningens/organisationens inriktning 

och aktiviteter 

 

OBS! Samtliga handlingar måste vara bifogade vid inlämningstillfället för att motionen ska behandlas. 

Motionen ska skrivas under av minst en ledamot i kommunfullmäktige och lämnas in senast på 

kommunfullmäktiges sammanträde 27 januari 2022. Kontaktuppgifter till kommunfullmäktiges 

ledamöter hittar ni här: https://politiker.goteborg.se/ 

 

 

 

Datum    Datum 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Underskrift motionär   Underskrift motionär 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

Datum    Datum 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Underskrift motionär   Underskrift motionär 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

Målsättningen är att beslut om stiftelsens utdelning ska kunna fattas vid kommunfullmäktiges 

sammanträde i juni 2022. 

https://politiker.goteborg.se/
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