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Information  
 

 

Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden, Udden, 663 29 SKOGHALL, telefon 01046-73212. 

 

 
 STIFTELSEN BILLERUD AB SOCIALA FONDEN 
 

 Ändamål 

  

Berika de anställdas fritid genom uthyrning av fritidsstugor mm 

samt ge bidrag till social och kulturell verksamhet. 

  

 

 Verksamhet 

  

Fonden/Stiftelsen förvaltar genom sin Fritidsnämnd ett större antal 

semesterstugor/lägenheter på Västkusten, Öland, Gotland, 

Dalafjällen, Värmland, Stockholm och Spanien. 

 

 

Medel till dessa ändamål har prioritet 1. 

 

 

 

Sociala Fonden ger varje år bidrag till de anställda för social och 

kulturell verksamhet som prioriterade i punkt 2. Denna verksamhet 

administreras av de fackliga organisationerna på uppdrag av 

Billerud AB Sociala fonden. De fackliga organisationerna är 

redovisningsskyldiga till Sociala Fonden hur erhållna pengar 

använts. 

 Erhållet bidrag skall till 75 % vara förbrukat inom en 3-årsperiod. 

 

  

 

Föreningar inom vårt verksamhetsområde har stor betydelse för 

våra anställda och deras familjer. Dessa föreningar kan få stöd 

genom Sociala Fonden. Dessa pengar har fördelats lokalt på våra 

bruksorter och på de skogsförvaltningar som bildades den 31 

januari 1987. Beslut om bidrag fattas av lokala kommittéer. 

Anställda med intresse i föreningar inom verksamhetsområdet bör 

särskilt observera dessa möjligheter till ekonomiskt stöd. 

 

 

 



Omfattning 

  

I princip alla kvarvarande anställda i Stora Enso och nya Billerud 

AB (Gruvöns Bruk), som den 31 december 1984 ingick i gamla 

Billerud AB (organisationsnummer 556000-5216). 

 

 

Styrelsen har vid sammanträde 1999-12-08 beslutat fastställa 

följande regler och riktlinjer för behandling av bidragsansökningar. 

 

Ideella föreningar eller sammanslutningar samt ekonomiska 

föreningar, vilka bidrar till att främja de anställdas sociala och 

kulturella behov enligt Stiftelsen Billerud AB Sociala Fondens 

stadgar. 

  

En förutsättning för att bidrag skall erhållas är att företaget har 

verksamhet på den ort där föreningen är verksam eller att ett flertal 

anställda är bosatta på orten. 
 

 Bidragsändamål 

 

Investeringar i anläggningar och utrustningar.  

Speciella satsningar av engångskaraktär. Bidrag kan ej lämnas till 

drift samt förbrukningsmaterial. 

  

Ansökan skall innehålla beskrivning av planerad investering, 

kostnad samt hur stort bidrag som föreningen söker, bilaga. 

  

Vidare skall ansökan innehålla medlemsantalet totalt samt antal 

medlemmar i föreningen med anknytning till Billerud AB 

Personalstiftelsen och Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden. 

Endast en familjemedlem räknas. 

 

Ansökningstid 

  

Föreningar som önskar bidrag skall senast den 15 mars söka dessa 

hos Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden, Mikael Karlsson, Udden, 

663 29 SKOGHALL.  

Mail: mikael.e.karlsson@storaenso.com. 
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BILLERUD AB PERSONALSTIFTELSEN  

  

 Ändamål och omfattning 

  

 Samma som Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden 
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"BILLERUDS" ÖVRIGA FONDER OCH STIFTELSER 

  

 Disponent Christian Storjohanns Stiftelse 

  

 Stipendier till ungdomar för eftergymnasial utbildning. 

  

Vid sammanträde 1994-04-26 beslöts att den sökande skall 

antingen själv vara tillsvidareanställd med 5 års anställning eller ha 

anhörig vilken är anställd eller pensionerad och tillhöra Billerud AB 

Personalstiftelsen och Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden. 

  

 Som anhörig räknas endast föräldrar eller fosterföräldrar. 

  

Stipendium utgår till eftergymnasial utbildning, alltså utbildningar 

som kräver gymnasiekompetens (i förekommande fall kan 

antagningsprov till utbildning likställas med gymnasiekompetens). 

  

 Utbildningen skall omfatta minst två läsår. 

  

 Stipendium kan endast erhållas två gånger. 

  

 Stipendium utges ej till elever inom Komvux. 

  

 Begreppet ungdom sträcker sig fram till fyllda 30 år. 

  

 Studieintyg skall bifogas den förtryckta ansökningsblanketten. 

  

 Ansökan 

  

 Förtryckt ansökningsblankett finns hos och insändes till  

Disponent Chr Storjohanns Stiftelse, Mikael Karlsson, Udden, 663 

29 SKOGHALL. Mail: mikael.e.karlsson@storaenso.com. Ansökan 

insändes senast 15 mars. 

mailto:mikael.e.karlsson@storaenso.com
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Stiftelsen Disponent och Fru Chr Storjohanns Stipendiefond 

  

 

 

Stipendier till anställd för att bereda vederbörande tillfälle att 

genom resor och studier i utlandet förkovra sig. 

  

Den sökande skall vara tillsvidareanställd och tillhöra Billerud AB 

Personalstiftelsen och Sociala Fonden. 

  

Vid sammanträde 1994-04-26 beslöts att stipendieansökan skall 

innehålla, förutom beskrivning samt kostnader för planerad 

utbildning, arbetsbeskrivning samt att riktigheten av denna intygas 

av närmaste chef. 

  

Vidare beslöts att vederbörande chef intygar att ett stipendium 

skulle vara utvecklande i den sökandes arbete. 

  

 Till denna fond finns ingen förtryckt ansökningsblankett. 

  

Insändes till Stiftelsen Disponent och Fru Chr Storjohanns 

Stipendiefond, Mikael Karlsson, Udden, 663 29 SKOGHALL. 

 Mail: mikael.e.karlsson@storaenso.com. 

 

 Ansökan insändes senast den 15 mars.

mailto:mikael.e.karlsson@storaenso.com
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REGLER FÖR ANSLUTNING TILL STIFTELSEN BILLERUDS 

SOCIALA FOND OCH BILLERUDS PERSONALSTIFTELSE 

  

Fondens och Stiftelsens avkastning utdelas till tre huvudändamål 

alla avsedda att gynna de anställda i f d Billerud AB och den bygd 

där dessa är verksamma. Dessa huvudändamål är: 

  

 1. Fritidsverksamheten. Semesterstugor/lägenheter/husvagnar mm 

  

2. Social och kulturell verksamhet 

  

3. Bidrag till föreningar och aktiviteter som har betydelse för de 

anställda och deras familjer. 
 

Bidragsgrunden är det geografiska området för gamla Billerud AB:s 

verksamhet 1984-12-31. 

 

 A. Anslutna till fond och stiftelse är: 

  

1. All personal tillhörande Udden, Skoghall, Gruvön, 

Vänerterminalen f d billerudare samt Pacsac f d billerudare. 

 

2. Stora Enso Research i Karlstad.  

 

3. De anställda inom f d Cell i Säffle som blivit överflyttade till 

Skutskär respektive Skoghall. 

  

4. Stora Enso Skog. All personal vid de den 1 januari 1987 bildade 

förvaltningarna Arvika, Torsby, Hagfors, Filipstad, Dalsland och 

Plantskolan Sjögränd. 

  

 F d billerudare vid Stora Enso Skog, Virke Väst och Virke Syd, 

Sydved AB samt Stora Enso Skog Fastigheter, Skoghall. 

All personal boende i Ljusnarsbergs kommun av Ludvika 

förvaltning. 

 All personal boende inom Säfsnäs socken av Ludvika förvaltning. 

 

 5. Stora Enso Timber. All personal vid Gruvöns Sågverk. 

 

6. Säsongsanställd tillhör Stiftelsen Billerud Sociala Fonden och 

Billerud AB Personalstiftelsen om den säsongsanställde varit 

anställd sammanlagt mer än 6 månader under de senaste 2 åren. 

För visstidsanställd gäller 12 månader under de senaste 3 åren. 

Den anställde skall alltså finnas med på förturslistan. Avstämning 

sker den 1 januari varje år och den som finns med för förturslistan 

vid denna tidpunkt tillhör Stiftelsen Billerud Sociala Fonden och 

Billerud AB Personalstiftelsen innevarande kalenderår. 
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Anställd som får sluta p g a arbetsbrist likställs med säsongs- och 

visstidsanställd, d v s upptagen på förturslistan 1 januari tillhör Stiftelsen 

Billeruds Sociala Fond och Billerud AB Personalstiftelsen innevarande 

kalenderår. 

 

Anställd som övergår till entreprenad genom företagets förvållande, 

behåller sin tillhörighet till Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden och 

Billerud AB Personalstiftelsen innevarande år + 2 år från den dag 

anställningen upphör. Därefter begränsas rätten till att delta i utlottning 

av stugor samt att i övrigt ta del av det fritidsutbud som vid varje tillfälle 

finns tillgängligt. 

 

Förtid- och avtalspensionärer tillhör Stiftelsen Billerud AB Sociala 

Fonden och Billerud AB Personalstiftelsen till och med det kalenderår de 

fyller 65 år. 

 

För uppföljning och rapportering skall det på varje 

förvaltning/bruk/driftenhet utses en person som årligen har att rapportera 

eventuella förändringar som skett på förturslistan. 

 

Säsongs- och visstidsanställdas fondtillhörighet begränsas till rätten att 

delta i utlottning av stugor samt att i övrigt ta del av det fritidsutbud som 

vid varje tillfälle finns tillgängligt. 

 

De anställda vid följande enheter som 1984-12-31 var anslutna till 

Billeruds Sociala Fond. 

  

F d billerudare vid f d Kraftförvaltningen i Säffle. 

  

F d billerudare vid f d Billerud Data i Säffle. 

 

Medlemskapet upphör då anställningen vid någon av dessa enheter 

upphör och vederbörande får anställning vid enhet som ej tillhör fondens 

kategori 1-6.  

 

B. Social och kulturell verksamhet. De fackliga organisationerna vars 

medlemmar är anslutna till fond/stiftelse administrerar bidraget för social 

och kulturell verksamhet. Undantag f d billerudare vid f d Billerud Data. 

  

C. Övriga bidrag. För bidrag till föreningar och liknande gäller följande 

geografiska gränser. 

  

Värmland och Dalsland. Den del av landskapet Västmanland som ligger i 

Örebro län, Säfsnäs socken i Dalarnas län. 
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 M Karlsson 


