Statuter för stipendier hos Riksföreningen Anställda inom
Djursjukvården
§ 1 Bakgrund
Stipendierna, som är av två kategorier, är instiftade av Riksföreningen Anställda Inom Djursjukvården, RAID.
§ 2 Kategori 1
1. Stipendiet skall användas till personlig kompetensutveckling inom djurens hälso- och sjukvård.
2. Av ansökan skall framgå vilken kunskapsutveckling sökanden ämnar använda stipendiet till.
3. En skriftlig slutrapport som visar hur stipendiet använts uppskattas av RAIDs styrelse.
RAID förbehåller sig rätten att publicera rapporten i sin tidning. För detta utgår ingen
ersättning.
§ 3 Kategori 2:
1. Stipendiet får användas på det sätt stipendiaten finner lämpligt i sin yrkesverksamhet.
2. Sökanden är nominerad av annan person.
3. Sökanden har med sitt yrkeskunnande varit en ambassadör för sitt yrke och en förebild för
sin yrkeskategori.
4. Sökanden har med sitt specifika agerande kvalitetsstämplat yrket.
5. Sökanden har agerat på ett sätt som är förenligt med RAIDs värderingar.
§ 4 Grundläggande kriterier
1. Stipendium kan endast sökas av aktiv enskild medlem i RAID. Styrelseledamot eller en person som är eller har
varit anställd hos RAID kan inte söka stipendiet.
2. Sökande skall arbeta inom djurhälsovården, men behöver inte vara legitimerad inom djurens hälso- och sjukvård.
3. Medlem kan endast erhålla stipendiet en gång.
4. Stipendium kan erhållas av två personer varje år. Stipendiesumman är 5000 kr per
stipendiat.
§ 5 Ansökningstid
Skriftlig ansökan kan göras en gång per år. Ansökan i form av ansökningsformulär och personligt brev skall vara
RAIDs sekreterare tillhanda senast 31 december.
Ansökan skall ske på särskilt formulär. Ansökningsformuläret kan hämtas på www.raid.se
§ 6 Jury
Stipendiat utses av en jury bestående av styrelsen i RAID, samt Agnetha Lilliehöök, VD för LIME AB.
§ 7 Utdelning av stipendiet
Stipendiet utdelas under en ceremoni i samband med RAIDs årsmöte.
§ 8 Skattestatus
Stipendierna utgör inte ersättning för arbete och är därför inte skattepliktiga.

