Robert Essebro’s Minnesfond
Etablerad 2001

Bakgrund

Till minne av Robert Essebro som tillsammans med åtta vänner i TEAM ANECTO RACING omkom i SAS-olyckan i
Milano, Italien den 8e oktober 2001 under hemresa från den andra deltävlingen i Industricupen i Parma, har etablerats en
minnesfond.
Grundare

Fonden är grundad av Roberts föräldrar och har initialt med donationer tillförts medel dels av dessa och dels av alla de som i
samband med Roberts begravning donerade en penninggåva till fonden.
Juridisk hemvist
Robert Essebro’s minnesfond ägs, förvaltas och administreras av Svenska Bilsportförbundet.
Ändamål

Fonden har till ändamål att hedra minnet av Robert Essebro genom att främja och stödja gokartsporten och medverka till att
förarbegåvningar ges förbättrad ekonomisk förutsättning att nå elitskiktet i klass Intercontinental A och/eller Formel A.
Målgrupp

Anslag ur fonden kan sökas av Svenska Bilsportsförbundet licensierade gokartförare som det kalenderår anslaget avser
kommer att köra klass Intercontinental A och/eller Formel A eller de klasser som dessa alternativt kan komma att bytas till
enligt beslut av CIK/SBF. Ansökan kan också ske genom att klubb eller Svenska Bilsportsförbundet nominerar förare
Anslagets storlek

Anslag kommer att utgöras av fondens kapital och/eller kapitalavkastning. Lägsta belopp som årligt kommer att utdelas i
anslag är ett vid var ansökningstidpunkt gällande basbelopp. Skulle fondens avkastning enskilt eller följd av år ej uppgå till
ett basbelopp, kommer del av fondkapital att tas i anspråk för anslag. Anslag kan komma att beviljas flera än en sökande.
Förutsättning att bevilja flera än en sökande anslag är att anslag till enskild sökande skall utgöras av minst ett vid var
ansökningstidpunkt gällande basbelopp. Fondens totala kapital uppgår initialt till nära niohundratusen kronor.
Utdelningstidpunkter

Anslag från Robert Essebro’s minnesfond kommer första gången att utdelas vid Svenska Bilsportförbundets årsmöte i början
av April 2002 och avse säsong 2002. Anslag avseende säsong 2003 kommer att utdelas vid Svenska Bilsportförbundets stora
prisutdelning 2002. Därefter kommer utdelning av anslag från Robert Essebro’s minnesfond att årligen ske vid Svenska
Bilsportförbundets stora prisutdelning och avse nästa års säsong.
Ansökningstidpunkter

Ansökan gällande säsong 2002 skall vara Svenska Bilsportförbundet tillhanda senast 2002-03-01 Ansökan gällande säsonger
därefter med början 2003 skall vara Svenska Bilsportförbundet tillhanda senast 6 veckor före utdelningstidpunkt. Svenska
Bilsportförbundet kommer i annonser och information till klubbar att meddela ansökningstid för säsongerna 2003 och vidare.
Jury

Juryns uppgift är att, i enlighet med fondens ändamål ur inkomna ansökningar/nomineringar, utvärdera den eller de mest
lämpade att erhålla anslag. Juryn skall bestå av tre ledamöter varav en skall vara representant för Roberts anhöriga, en skall
vara Svenska Bilsportförbundets gokartutskotts vid var tidpunkt utsedde ordförande och en skall vara aktiv sakkunnig med
god kännedom om gokartsporten och dess utövare. Aktiv sakkunnig tillförordnas gemensamt av Svenska Bilsportförbundet
och representant för Robert Essebro’s anhöriga. Som aktiv sakkunnig har tillförordnats Lars Forsman.
Nya fondmedel
Robert Essebro’s minnesfond är öppen för ytterligare donationer för de som i fondens anda önskar stödja gokartsporten. Nya
medel insätts på Svenska Bilsportsförbundet PG 35 23 00-8 Robert Essebro’s minnesfond.
Fondens upphörande

Fonden upphör när inga medel återstår att utdela som anslag. Fonden upphör också om inga sökande har anmält intresse att
erhålla anslag tre ansökningstidpunkter i följd. I det fallet används kvarstående fondkapital inom Svenska Bilsportsförbundets
ungdomsverksamhet enligt Svenska Bilsportsförbundets eget gottfinnande.
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