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Motionsblankett, Charles Felix Lindbergs 
donationsfond 2021 

Stiftelsens ändamål 
Charles Felix Lindbergs donationsfond upprättades efter att köpmannen Charles Felix 

Lindberg 1909 testamenterade sin förmögenhet till Göteborg Stad för att användas till 

”stadens prydande och förskönande”.  Den har sedan dess använts till att skapa till 

exempel skulpturer, parkanläggningar och planteringar runtom i staden. 

Utdelning 2021 
För år 2021 finns 2 190 000 kronor, vilket kommer att räcka till två konstgestaltningar. 

Inga pengar betalas ut till sökande förening, privatperson eller organisation. Stiftelsen 

bekostar själv de åtgärder som krävs för att kunna utföra de beslutade uppdragen. 

Projekten genomförs som samarbetsprojekt där representanter för kulturförvaltningen 

genom Göteborg Konst, brukarna, konstnärer och eventuell arkitekt medverkar.  

Målsättningen är att beslut om stiftelsens utdelning ska kunna fattas vid 

kommunfullmäktiges sammanträde i augusti 2021. 

Kriterier för att lämna förslag 

Detta kan lämna förslag om:  

• Förslag som är till ”stadens prydande och förskönade”. 

• Konstverk och parkanläggning/trädplantering av betydande konstnärlig eller 

miljömässig kvalitet. 

• Förslag som har fast placering utomhus på offentlig plats. 

• Förslag som sker på stadens mark och i undantagsfall på områden tillhörande 

bostadsföretag eller liknande, vars område fungerar som en offentlig plats. 

Detta kan du inte lämna förslag om: 

• Underhåll och reparationer av konstverk, byggnader och parkanläggningar. 

• Insatser i stadsbyggandet, parker, planteringar och konstverk etc. som normalt 

bör inrymmas inom den kommunala budgeten. 

• Stöd och övriga allmänt kulturella insatser som inte ryms inom begreppet ”till 

stadens prydande och förskönande”. 

Vem kan lämna förslag? 

Privatpersoner, föreningar eller organisationer kan lämna förslag genom att fylla i 

motionsblanketten. Minst en ledamot i kommunfullmäktige behöver skriva under 

motionen.  

Kontaktuppgifter till ledamöterna i kommunfullmäktige finns här: 

https://politiker.goteborg.se/viewOrganization.jsf?id=176  
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 Fyll i uppgifter 
Förening, organisation eller privatperson. 

Namn:  

Adress:  

Postnummer och ort:  

Ev. organisationsnummer:  

Kontaktperson:  

Kontaktpersonens uppdrag:  

E-postadress:  

Telefonnummer:  

 

Beskriv ditt förslag nedan och motivera varför förslaget bör genomföras. Tänk på att hela 

texten ska synas vid utskrift. Om texten är längre än vad som får plats i rutan ska du 

bifoga den som en bilaga istället.  
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 Underskrifter 
Motionsblanketten ska skrivas under av både den som lämnar förslaget och minst en 

ledamot i kommunfullmäktige. Motionen lämnas in av ledamot i fullmäktige senast på 

kommunfullmäktiges sammanträde 28 januari 2021.  

För att underlätta hanteringen av motionerna under rådande omständigheter och digitala 

sammanträden så är följande nu bestämt. 

1. Föreningar m fl mejlar till en KF-ledamot. 

2. ”Huvudmotionären” mejlar vidare till övriga som vill vara med på motionen. 

3. Motionärerna ska skriva dit sina namn på angiven plats (digitalt). 

4. ”Huvudmotionären” mejlar med kopia till samtliga motionärer, motionen och 

bilagor direkt till stiftelser@goteborg.se 

5. OBS mejl måste ha skickats innan det att sammanträdet avslutats den 28 januari 

2021. 

 

Datum:     Datum: 

 

 

_________________________  ________________________ 

Underskrift motionär   Underskrift motionär 

 

__________________________  ________________________ 

Namnförtydligande, motionär  Namnförtydligande, motionär 

 

Datum:    Datum: 

 

 

_________________________  ________________________ 

Underskrift motionär   Underskrift motionär 

 

_________________________  ________________________ 

Namnförtydligande, motionär  Namnförtydligande, motionär 
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Helene Nilsson

Från: Martin Jordö
Skickat: den 27 januari 2021 16:01
Till: Stiftelser Stadsledningskontoret
Kopia: Stina Svensson; Daniel Bernmar; Karin Pleijel; Jonas Attenius; Jessica Blixt; Martin Kurzwelly
Ämne: Damfotbollsstaty - Charles Felix Lindbergs donationsfond
Bifogade filer: Fi damfotbollsstaty motionsblankett CFL 2021.pdf

Hej, 
 
Här en motionsblanketten till Charles Felix Lindbergs donationsfond inför KF 28/1. 
 
Vi önskar ha sex underskrifter från fullmäktigeledamöter, enligt blanketten. Om ni hellre vill ha de extra 
underskrifterna i separat bilaga så säg till så ordnar vi det. 
 

Med vänlig hälsning, 
 
Martin Jordö 

 

Martin Jordö (Fi)  
Politisk sekreterare  

Gustaf Adolfs torg 1 
404 82 Göteborg 
Telefon: 0707-206001 
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	Namn: Feministiskt initiativ
	Adress: Djurgårdsgatan 10
	Postnummer och ort: 41462 Göteborg
	Ev organisationsnummer: 802455-6394
	Kontaktperson: Tove Adlerberth
	Kontaktpersonens uppdrag: Ordförande
	Epostadress: tove.adlerberth@feministisktinitiativ.se
	Telefonnummer: 0763377186
	bifoga den som en bilaga istället:    - Att uppföra en staty över svensk damfotboll utanför nationalarenan för det svenska damlandslaget, Gamla Ullevi.Sommaren 2019 så var det nationella fotbollsyra i Sverige när damlandslaget i fotboll tog brons vid VM i fotboll i Frankrike. Göteborg är hemmaort för det svenska damlandslaget, och till firandet på Götaplatsen samlades nära 30.000 personer för att hylla dem vid hemkomsten.Samtidigt fördes åter upp i den allmänna debatten hur damfotbollen inte spelar på samma villkor som herrfotbollen. Allt ifrån spelarnas villkor och löner, till unga tjejers möjlighet att träna och bristande intresse från både media och politiken diskuterades.Utvecklingen inom damfotbollen går framåt. När det allra första EM spelades så var Sverige pionjärer inom damfotbollen och skrev in sig i historieböckerna som första landslag att vinna guld i EM för damer 1984. Sverige låg långt före de andra europeiska länderna. Det svenska landslaget har alltid fått kämpa för sina rättigheter och lika villkor på fotbollsplanen, men också inspirerat hundratusentals tjejer och kvinnor, inte bara i Sverige.Trots detta så möts publiken till nationalarenan för svenska damfotbollslandslaget idag av en staty på en manlig fotbollsspelare, Gunnar Gren. Vi anser att det är angeläget att Göteborgs stad visar på att vi tar arbetet för jämställdhet inom fotbollen på allvar. Därför vill vi att en beständig staty över en ikonisk fotbollshjälte inom svensk damfotboll placeras t.ex. vid ingången till Gamla Ullevi.En lämplig person att avbilda skulle t.ex. kunna vara damfotbollslegenden och Göteborgsdottern Anette Börjesson. Anette Börjesson var lagkapten och ledde det svenska damlandslaget till det historiska EM-guldet 1984. Anette Börjesson är född och uppvuxen i Göteborg.En staty över damfotbollen vid Gamla Ullevi skulle komma allmänheten till gagn som försköning och väcka intresse och nyfikenhet. Det skulle också sätta Göteborg på kartan som svensk damfotbolls främsta stad.
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