Stadgar för Erik Karlssons fond för ungdom
Testamentatorns vilja är att avkastningen och fondens kapital skall användas inom
Åseda Idrottsförening till ungdomsverksamhetens utveckling.
Fonden namn skall vara: Erik Karlssons fond för ungdom.
Fonden förvaltas av Åseda Idrottsförenings Huvudstyrelse.
Fondens kapital skall förvaltas med riskspridning. Kapitalet skall placeras inom
banksystemet.
Avkastningen och värdeökningen som har tillförts fonden under ett kalenderår är fritt
att disponera vid de två beslutstillfällena enligt nedan (april och oktober). Det
utdelningsbara utrymmet kan sparas till kommande år.
I det fall avkastningen inte är tillräcklig för att tillgodose föreningens utbildningsbehov
får upp till 5% av kapitalet användas. Huvudstyrelsen beslutar självständigt om kapitalet
skall användas. Värdet på fonden får dock aldrig understiga 500 tkr. Detta kapital
baseras på KPI 30/11 2019 och skall årligen uppräknas med förändringen av KPI den
30/11 året efter. Gåvan var ursprungligen 400 tkr och har uppräknats med förändringen
av KPI sedan dess.
En förteckning skall föras över vilka som har beviljats bidrag, med vilka belopp och vid
vilket datum. Detta ankommer huvudstyrelsens kassör att föra denna förteckning och
skall uppvisas vid de två beslutstillfällena.
Avkastningen skall i första hand användas till: Samlade insatser för hela föreningens
ungdomsverksamhet, utrustning till förbättrad tränings och samvaromiljö, interna
läger och utbildning.
Avkastningen skall ej användas till personliga gratifikationer.
Avkastningen fördelas av huvudstyrelsen efter ansökan från sektionerna. Beslut fattas
vid två mötestillfällen under året, april och oktober eller så snart det kan ske efter
dessa månader.
Ändring av dessa stadgar skall ske på föreningsmöte.

Dessa stadgar är antagna vid föreningsmöte 2020-03-21

Åseda Idrottsförenings styrelse
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Ansökan Erik Karlssons fond
Datum
Sökande sektion/lag
Kontaktperson
Beskriv ändamålet för ansökan

Sökt belopp

Bifoga offert/kostnadsberäkning tillsammans med ansökan.



Ansökningar beslutas två gånger på år, april och oktober.
Ansökningar som görs efter utförd aktivitet/inköp kommer inte godkännas.

Ansökan lämnas/mailas till huvudstyrelsens kassör.

Kassörens anteckningar:
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