
 

 
 

Grupp Atmen är en ideell och obunden organisation som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande 
och byggnadskonst i Sverige. Grupp Atmen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv. 
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Belöningar och bidrag ur 
Atmen-fonden 

Som en del i Grupp Atmens arbete att lyfta fram exempel på god byggnadskonst, har det inom 
föreningen inrättats en fond, Atmen-fonden, vars syfte är att premiera den som på ett föredömligt sätt 
verkar i föreningens anda. Gåvor till fonden mottages tacksamt på föreningens bankgiro 176-2079. 

Vem kan söka? 

Belöningar och bidrag från fonden tilldelas personer eller organisationer som i föreningens 
anda arbetar för och förmedlar kunskap om byggnadskonst. 

Fondens förvaltning 

Fonden förvaltas av Grupp Atmens styrelse och dess tillgångar ska särredovisas på särskilt 
konto. Fondens tillgångar ska framgå av föreningens ekonomiska redovisning och de utdelade 
medlen skall framgå i verksamhetsberättelsen. 

Utlysningar 

- Atmen-priset: Grupp Atmen delar i samband med sin årsstämma ut en belöning, 
Atmen-priset, till personer eller organisationer som på ett föredömligt sätt verkar i 
föreningens anda. Lämpliga kandidater kan föreslås av medlemmar såväl som icke-
medlemmar. Förslag ska ha inkommit till föreningens kansli senast den 15:e januari.  

- Stipendier: Ur fonden går det även att söka stipendier, för deltagande vid seminarier 
som berör frågor i linje med föreningens stadgar. Stipendiet utgår som ersättning för 
anmälningsavgift och resekostnader, dock som högst 3 000 kronor. Motprestation 
består av en skriftlig rapport. 

- Projektbidrag: Personer, (gärna yngre) samt organisationer som kan visa på ett 
engagemang i föreningens anda, kan söka anslag ur fonden för projekt som syftar till 
att samla, sammanställa och sprida kunskap om ”god” byggnadskonst. Bidrag kan till 
exempel ges till studieresa, forskning, faktasammanställning, publicering/ 
informationsspridning med mera. Bidrag ges till faktiska kostnader med som högst 
20.000kr och motprestation består av ideellt nedlagd arbetstid som står i förhållande 
till de ansökta medlen, samt skriftlig projektrapport. 
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Angående ansökan om stipendium och projektbidrag 

Stipendier och projektbidrag kan sökas hos styrelsen kontinuerligt under året. För att ansöka, 
fyll i formuläret Ansökan om projektmedel ur Atmen-fonden och skicka per post eller e-post 
(pdf) till Grupp Atmens kansli. För att bättre kunna ta ställning vill vi att du i bilaga till 
ansökan, utförligt beskriver din bakgrund & engagemang inom byggnadskonst och 
angränsande arbetsfält. Beslut meddelas inom två månader från ansökningsdatum. 

Stipendie- och projektansökan 2014 

Då Grupp Atmen är en nystartad organisation arbetar vi med att öka fondkapitalet. Under 
2014 är vi därför återhållsamma i beviljandet av nya projekt. Vid eventuella frågor om 
projektidéer och ansökan, kontakta oss gärna. 

_____ 

Välkommen med ansökan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ: 
Vad är byggnadskonst? 

Grupp Atmen avser med begreppet byggnadskonst, byggandets vetenskap. Däri innefattas alla 
livslängdsaspekter: Placering, funktion, gestaltning, materialval, miljö och hälsa, 
installationer, energiförbrukning samt LCC. 
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Ansökan om projektmedel ur Atmen-fonden 
 

Kontaktuppgifter Inkom: 
Sökande: 
Förnamn Efternamn 

Organisation: 

Titel (ev.), typ av examen, yrke, studerandeinriktning: Ev. Administrativ enhet (medelsförvaltare) 

Födelsedatum:  

Adress: Postnummer: Postadress: 

Telefon: Mobil: E-post: 

Projektinformation 
Projekttitel: 

Projektets syfte: 

Medfinansiärer och/eller egen arbetsinsats: 

Beräknad projektstart: Projektslut: 

Sökt belopp, inkl. moms (SEK): 

Till vad skall sökta medel användas: 

Hur kommer projektets resultat att redovisas: 

Det är en styrka för ansökan – och underlättar Grupp Atmens bedömning – om följande uppgifter 
specificeras i bilaga: Den sökandes bakgrund (CV), intressen och engagemang, projektets plan/upplägg, 
hur projektets resultat skall redovisas samt projektbudget. 
 
Härmed försäkras att de i ansökan lämnade uppgifterna är med verkligheten överensstämmande och att 
de beräknade summorna är fastslagna med vederbörlig noggrannhet: 
 
Underskrift 
 
 
 
Sökande Ort & datum 
 
Insändes till: 
Grupp Atmen 
Järnmölle 2 
432 77 TVÅÅKER eller per e-post: info@atmen.se 
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Utförlig projektinformation, bilaga till Ansökan om projektmedel 

Här beskriver du mer i detalj, din kunskapsbakgrund och vad projektet syftar till. 

Avser projektet: 

 

Sökandens bakgrund, intressen och engagemang: 

 

 

 

 

Projektets plan/upplägg: 

 

 

 

 

 

Hur kommer projektets resultat att redovisas: 

 

 

 

 

 

Projektbudget: 
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