Ätten Tolls Släktfond/ Unterstützungskasse der Familie von Toll
Ätten Tolls Släktförening tog initiativet till en släktfond vid släktmötet i Uppsala 1959.
Då ansågs ett påtagligt behov föreligga att skapa förutsättningar för att kunna lämna
ekonomiskt understöd till släktingar som främst under efterkrigstiden hamnat i
ekonomiska svårigheter som en följd av 2:dra världskrigets omvälvande effekter på
Europas innevånare och karta.
Ett antal hjälpinsatser skedde under de närmaste efterföljande åren. Härefter har dessa
behov minskat eller upphört, varför släktfondens förmögenhet kunnat växa med årliga
bidrag från ett antal medlemmar. Samtidigt har inga bidrag utbetalats.
Vid släktmötet 2005 på Krapperups borg beslutades att släktfondens ändamål skulle
vidgas att omfatta också bidrag till högre studier.
Ändamålet anges nu i fondens stadgar på följande sätt:
”Ätten Tolls släktfond har till ändamål att
a. Lämna ekonomisk hjälp åt släktmedlemmar som är i behov därav
b. Utdela stipendier till släktmedlemmar för universitets- eller andra högre studier.”
Berättigade att erhålla bidrag eller stipendium ur fonden är:
a. Medlemmar i Släktföreningen
b. Släktingar som kan vinna inträde i släktföreningen
För övrigt hänvisas till Släktfondens stadgar som finns att läsa i anslutning till denna
information.
Medlemmar i Släktföreningen finner under lösenord ett formulär för att ansöka om
bidrag. En sådan ansökan riktas till Styrelsen för Ätten Tolls Släktfond c/o ordförande
Mats Toll, Brinkvägen 14 , 187 50 TÄBY. Icke medlemmar kan ta en direktkontakt med
ordföranden för information om hur ansökan skall göras.
Der Familienverband derer von Toll ergriff am Familientag 1959 in Uppsala die
Inititative, eine Unterstützungskasse für die Familie zu gründen. Zu der Zeit wurde
angesehen, daß ein offensichtlicher Bedarf vorlag, Voraussetzungen zu schaffen,
ökonomische Unterstützung an Verwandte zu erteilen, die in der Nachkriegszeit in
ökonomische Schwierigkeiten geraten waren wegen der umwälzenden Einwirkungen des
2.Weltkrieges auf die Einwohner und die Grenzziehungen Europas .
Einige Hilfseinsätze geschahen in den folgenden Jahren. Danach haben die Bedürfnisse
abgenommen oder ganz aufgehört. Deshalb hat das Vermögen der Unterstützungskasse
wachsen können durch jährliche Beiträge von einer Anzahl der Mitglieder. Gleichzeitig
wurden also keine Unterstützungsbeiträge ausgezahlt.
Am Familientag 2005 auf Burg Krapperup wurde beschlossen, den Zweck der
Unterstützungskasse zu erweitern, um auch Stipendien für höhere Studien mit
einzubeziehen.
Der Zweck wird jetzt wie folgt angegeben:

Die Unterstützungskasse der Familie von Toll hat den Zweck
a. bedürftigen Mitgliedern finanzielle Hilfe zu gewähren
b. Mitgliedern Stipendien für Universitäts- oder sonstige höhere Studien zu
gewähren.
Unterstützungsberechtigt sind:
a. Zunächst Mitglieder des Familienverbandes derer von Toll
b. Personen, die gemäss den Statuten des Familienverbandes die Mitgliedschaft in
dem Verband erwerben können.
Übrigens wird auf die Statuten der Unterstützungskasse hingewiesen, die im Anschluss
zu dieser Information zu lesen sind.
Mitglieder des Familienverbandes können unter password ein Formular für den Antrag
für einen Beitrag/Stipendiums finden. Der Antrag soll an den Vorstand der
Unterstützungskasse der Familie von Toll c/o Vorsitzendem Mats Toll, Brinkvägen 14,
SE-187 50 TÄBY, SCHWEDEN, gesandt werden. Andere Berechtigte können direkt
mit dem Vorsitzenden Kontakt aufnehmen, um Information über den Antrag zu
bekommen
Andra stipendiemöjligheter
För de medlemmar och släktingar som i rätt nedstigande led kan visa härstamning från
Generalmajor Gustaf Axel Toll och hans maka Hedvig, född von Post finns möjlighet att
få ekonomiskt bidrag bl.a för studier. Rätten att erhålla bidrag från denna donation är
inte begränsad till dem som är adliga. För närmare information om hur ansökan går till
och när, hänvisas till Riddarhuskansliet (e-post: kansli@riddarhuset.se), tidskriften ”Arte
et Marte” eller till Riddarhusets hemsida, www.riddarhuset.se
För de medlemmar som är adliga gäller dessutom att övriga av Riddarhuset förvaltade
stipendiestiftelser är tillgängliga för ansökan. Närmare information härom finns att söka
på samma sätt som ovan nämnts.

