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Legat

GUNNAR ENGSTRAND AB
Gunnar Engstrand AB er et import og grossistfirma, etableret 1927. Vi har vores kontor i Stockholm. Vores varenavn er EASITEX. EASITEX står for 
lavt fiberdrop, høj absortion og holdbarhed. Produkterne er absorbenter, engangslagener, engangstæpper, hygiejneduge og rengøringsklude.

Vi har mødt mange af jeres sygeplejersker som tilhører foreningen FS SASMO når vi som udstillere deltaget på jeres kongresser. Dette har for os 
været meget berigende og spændende. Det er os en glæde at, med denne baggrund og erfaring, at kunne uddele et legat til nogen af jer.

LEGAT
Legatet er på 10.000 d.kr. Legatet kan kun bruges til søgt og godkendt projekt. Legatet uddeles i en eller flere portioner.
FS SASMO´s legatbestyrelse, siddende formand og Gunnar Engstrand AB udnævner  i fællesskab hvilke projekter eller virksomhedsområder 
som prioriteres.

Projektarbejdet skal påbegyndes senest 6 måneder efter tildeling. Modtageren af legatet er forpligtet til at aflægge en skriftlig rapport samt en 
økonomisk oversigt til Gunnar Engstrand AB efter projekttiden er afsluttet. Fremlæggelse af projektet skal præsenteres senest 3 måneder efter 
afsluttet arbejde. Hvis FS SASMO´s bestyrelse ønsker en mundtlig redegørelse på kommende kongres skal dette opfyldes. Legatet uddeles ved 
FS SASMOS´s kongres af Gunnar Engstrand AB.

FORMÅL
Stipendiet skal fremme udvikling og nytænkning inden for fagområdet. Det skal være en økonomisk støtte til sygeplejersker, der vil udvikle 
deres viden og forøge deres kompetencer inden for det præ- postoperative område.

ANSØGNING
Legatet kan søges af sygeplejersker som tilhører FS SASMO og har været medlem i mindst to år. Ansøgningen skal opfylde de krav som FS SAS-
MO kræver. Se: www.fssasmo.dk. Ansøgningen stilles direkte til FS SASMO´s legatbestyrelse som protokolfører alle søgende med henvisning til 
Gunnar Engstrand AB. Legatet kan ikke søges af aktive medlemmer i FS SASMO´s bestyrelse.
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