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Stipendiefond information- Fonden för komplementärmedicinska studier 

 
1. Syfte och ändamål. 
Att befrämja medlemmar i SFKM att upprätthålla hög kompetens i det terapeutiska yrket. Detta kan bl.a. ske genom 
vidareutbildning inom det komplementärmedicinska området. 

2. Förvaltning av fond. 
Överskott från verksamhetsåret 2007 utgör grundkapital till den instiftade fonden. Stiftelsens grundkapital är 100 000 
sek. Medel i fonden skall förvaltas på sätt som möjliggör tillväxt av fonden. Medlen placeras i säkra papper där inga 
kursrisker finns. Fonden kommer framöver att tillföras medel från eventuella överskott i SFKMs löpande verksamhet. 
Beslut om detta fattas på SFKMs ordinarie årsmöte.  

3. Ansökan. 
Ansökan om stipendium kan göras när som helst under året men skall inlämnas i god tid innan aktuell kursstart. 
Tillsammans med ansökningsblankett skall kursplan, kurskostnader, kurslängd med datum samt motivering och annan 
relevant information inlämnas. Ansökan om medel kan endast sökas till utbildning i någon av SFKMs medlemsskolor. 

 
4. Rätt att ansöka. 
SFKM medlemmar har rätt att ansöka om stipendium för vidareutbildning till skolor som är medlemmar i SFKM. 
Stipendium beviljas med högst 3000 kronor för den som varit medlem och yrkesverksam i mer än 3 år. Medlem med 
minst två års medlemstid (2 till 3 år) kan beviljas stipendium med högst 2000 kronor. Medlem med minst ett års 
medlemstid (1 till 2 år) kan beviljas stipendium med högst 1000 kronor. Medlem med kortare medlemstid än ett år 
beviljas inget stipendium.  
Tidigare beviljad sökande kan, tidigast 2 år efter senast beviljade stipendie, söka om nytt stipendie.  

 
5. Ansökan om beviljande. 
Branschrådet BKM behandlar och beslutar om utdelande av stipendier. Beslutet grundar sig, förutom medlemskapets 
längd, även på bedömning av vidareutbildningens nytta i förhållande till med medlemmens nuvarande yrke. 
Sökande ska i ansökan tydligt motivera nyttan av utbildningen. Fastställt beslut av Branschrådet kan inte överklagas. 

6. Meddelande om beviljat stipendie. 
Sökande erhåller besked om tilldelade medel senast en månad före studiestart. Detta under förutsättning att 
ansökan inkommit i god tid innan studiestart så att tid finnes att behandla ansökan. Beslut om beviljan gäller ansökt 
utbildning och studietid. Om studierna inte påbörjas på angiven tid eller avbrytes i förtid kommer inga medel att 
utbetalas och ny ansökan måste göras hos BKM. 

 
7. Utbetalning av medel till sökande. 
Utbetalning sker alltid efter avslutade studier och uppvisande av kvitto samt studiebevis eller betyg på 
genomgången utbildning. Utbetalningen grundar sig förutom på medlemmens antal medlemsår även på 
utbildningens belopp (exkl. moms). Det betalas endast ut medel för kurskostnad och därmed inga kringkostnader 
som t.ex. moms, hyra, litteratur, kost, förbrukningsmaterial, resekostnader m.m. Om studierna inte påbörjas eller om 
de avbryts i förtid, kommer inga medel att utbetalas.  

 
8. Ändringar av fondens statuter 
Fondens statuter kan endast ändras genom förslag från styrelsen, som framlägger förslag och som beslutas på SFKMs 
ordinarie årsmöte. SFKMs ordinarie årsmötet 2008-03-28 samt 2012-03-17 har fastställt dessa statuter. 
 


