
 

  

-Stadgar för Kaj Sjunnesson minnesfond 
Nedanstående utgör kompletterande stadgar till  

Sveriges Lammköttsproducenters ordinarie stadgar. 
 

§ 1 

Fondens namn skall vara Kaj Sjunnessons minnesfond. 

§ 2 

Kaj Sjunnesson avled den 26 oktober 2019 efter en tids sjukdom. Kaj var banbrytande inom svensk 

lammköttproduktion. Hög kvalitet och goda produktionsresultat var alltid i fokus. Med sitt stora engagemang och 

initiativrika sätt var han med och förändrade svensk lammproduktion till en modern profession som idag kan 

producera lamm i världsklass. Kaj var snabb att anamma nya idéer till produktionen och han delade gärna med sig av 

sin erfarenhet till andra. Det personliga mötet var alltid viktigt och framförallt fanns det alltid tid till att betrakta 

djuren.  

§ 3 
Minnesfondens syfte är att genom utdelning av fondens medel utveckla och främja det svenska slaktlammet och 

svensk slaktlammsproduktion.  

§ 4 

Fonden skall förvaltas av Sveriges Lammköttproducenter. 

§ 5  

Fondens medel är placerad på bankkonto 8299-0 694 908 702-4 och skall förvaltas väl utan risk. 

§ 6  
Medel från fonden skall utlysas och utdelas årligen till person, projekt eller organisation som utses av en kommitté. 

Kommittén tillsätts av styrelserna i Sveriges Lammköttproducenter, Södermanlands Läns Fåravelsförening och 

Östgötalamm. Kommittén bestämmer antal mottagare och storleken på utdelade medel. Utdelade medel skall 

uppfylla fondens syfte. 

§ 7 
Ansökningstiden avseende fondens medel beslutas av kommittén. Person, projekt eller organisation som beviljats 

medel skall offentliggöras årligen i samband med baggauktionen i Linköping.  

§ 8 
Revision av fondens medel skall göras av Sveriges Lammköttproducenters revisorer. 

 

§ 9  
Fondens livslängd skall vara 5 år. Medel skall utdelas årligen från 2020 till 2024. Efter 2024 skall fondens alla medel 

vara utdelade.  

§ 10 
Uppkomna frågeställningar angående fonden bereds av Sveriges Lammköttsproducenter, Östgötalamm och 

Södermanlands läns Fåravelsförening tillsammans. Beslut tas på Sveriges Lammköttsproducenters årsstämma.  

§ 11 
Fondens medel är del av avkastningen från baggauktionen i Linköping och är öppen för donationer.  

Alla donationer till fonden skall delges anhöriga till Kaj Sjunnesson.  


