Göte Öhrskogs Gymnasiestiftelse
för elever och personal vid Brinellgymnasiet
Göte Öhrskog (1916 -2006) föddes i Virserum men växte upp i Öhrs socken. Föräldrarna
var lantbrukare. Det var därför naturligt att Göte utbildade sig för att arbeta inom jordbruket.
Göte minns sin barndom som en tid av hårt arbete.
1944 kom Göte till Nässjö där han blev försäljare inom möbelindustrin. Som försäljare knöt
han många kontakter i branschen och 1950 blev han egen företagare genom att sälja olika
möbelindustriers produkter mot provision.
1953 började hans företag Göte-Möbler tillverka egna möbler. Den första produkten blev
fåtöljen ”Vilgott” som kom att följas av bl.a. ”RONDO” och snurrfåtöljen ”SLIM”. Mellan 1953
och 1973 ökade antalet anställda från 3 till 76 och omsättningen från 38.000 kronor till
13.000.000 kronor. De viktigaste faktorerna bakom den framgångsrika utvecklingen anser
Göte vara snurrfåtöljen, den mekaniska gungmekanismen och skinnmöblerna.
1975 köpte Eldonkoncernen företaget. Under ytterligare fyra år skulle Göte fortsätta som
Vd för företaget.
Företaget Göte-Möbler finns inte idag men i deras lokaler på Södergårdens industriområde
i Nässjö finns RH-form som bl.a. tillverkar kontorsstolar.
1999 donerade Göte 10 miljoner kronor i form av aktiepost i olika svenska företag till
Brinellgymnasiet.

Stadgar
1. Stipendier utdelas vid läsårsavslutningen till elever som slutar årskurs 3 samt elever som
avslutar studier vid den kommunala vuxenutbildningen:
Stipendier utdelas till elever vars individuella studieprestationer kan anses vara speciellt
värda att uppmärksammas, eller till elever som genom sitt ansvarstagande och engagemang speciellt berikat skolan.
Förslag till lämpliga kandidater lämnas av klassföreståndare efter diskussion i klasskonferens, samt av undervisande lärare i allmänna ämnen inom den kommunala vuxenutbildningen. Förslag kan även lämnas av elevrådet.
2. Resterande disponibelt belopp utdelas enligt urkunden:
Stiftelsen skall genom årliga stipendier understödja, stimulera och utveckla behövande,
förtjänta och kreativa studerande och personal tillhörande gymnasieskolan i Nässjö
kommun, varvid inbegripes även vuxenstuderande. Även studerande vid annan gymnasieskola kan komma ifråga om vederbörande har stark anknytning till Nässjö kommun.
Stipendierna kan även avse utbildning och praktik för tid efter avslutad gymnasieutbildning.

Ansökan – (blankett finns på intranetet)
Ansökan skall vara individuell, enligt punkt 2 i stadgan. Den lämnas till skolans expedition.
Skolans referensgrupp, som lämnar förslag till stiftelsens styrelse, sammanträder fyra gånger
per år (mars, maj, september och november).
Ansökan behandlas i kommande sammanträde om den inkommit senast sista datum i månaden innan.
Till ansökan skall bifogas uppgift om syfte/mål, hur man tänker genomföra det ansökan gäller
samt total kostnad.
Senast en månad efter genomförandet skall en skriftlig uppföljning inlämnas till referensgruppen.

