Statutter for Drift og Veldedighetsfond i Syd-Vest RK.
1. Bakgrunn:
Fusjonskomiteen forutsetter at de to klubbene går inn i den nye klubb med samme
kontantbeløp. Andre verdisatte beholdninger /for eksempel har Drammen Vest lager
av boken ”Timer i Drammen” , inngår inngår i den nye klubb med revisorsatte verdier.
Dersom en av klubbene har en kontantbeholdning som i vesentlig grad overstiger det
likeverdige inngangsbeløp, skal et slik beløp avsettes som øremerket fondsavsetning.
Fondet og dets avkastning skal kunne benyttes av den nye klubb etter at fondsutvalget
har gitt sin uttalelse til styret. Denne ”godkjennelsesordning” skal gjelde i fem år fra
stiftelsesdatoen 1. juli 2010. (Til 30. juni 2015).”
2. Fondsstruktur:
Midlene som overføres fra DvR stammer delvis fra frie driftsmidler og delvis fra
innsamlede midler, eller midler underlagt Lotteritilsynet regelverk. Det foreslås derfor
å opprette to separate fond, et basert på frie driftsmidler som kan fungere som
reservefond for driften og et basert på midler avsatt til veldedige formål. Midler fra det
siste skal ikke anvendes for drift av klubben, men er reservert til lokale og
internasjonale prosjekter av veldedig karakter.
3. Fondsutvalg:
Det opprettes et fondsutvalg på tre –3 - medlemmer som vil være et konsultativt utvalg
som gir styret råd i hver enkelt sak.
Disse skal være den til enhver tid sittende president og to medlemmer fra tidligere
DvR. Denne ordningen skal være i kraft inntil 30.06.2015.
4. Bruk av fondsmidler:
Det er anledning til å søke om midler fra Veldedighetsfondet til veldedige prosjekter.
Søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse og finansieringsplan som sendes til
klubbens styre til orientering og uttalelse. Endelig vedtak gjøres av fondsstyret med
simpelt flertall.
Tilsvarende er det anledning for styret å anmode om lån fra Driftsfondet til anskaffelse
av utstyr og til likviditetsstøtte i vanskelige perioder. Endelig vedtak gjøres av
fondsstyret med simpelt flertall.
5. Tilførsel av kapital:
Tilførsel av nye midler kan gjøres ved avsetninger fra eventuelle overskudd fra
årsregnskapet eller ekstraordinære inntekter.
6. Forvaltning:
Fondets regnskap føres av kasserer i klubben og revideres av revisor. Regnskapet
legges frem for årsmøte til godkjenning.

