Statutter Arne Rufoss Minnefond
Arne Rufoss Minnefond er iverksatt av årsmøte i Bundefjorden Seilforening 24. februar
2005. Basisen for fondet er inntektene ved salget av Ynglingen ”siela”, som Arne Rufoss
donerte til BSF ved hans bortgang i 2003, kr. 19000. Arne Rufoss var en pådriver for
juniormiljøet i foreningen, og fondet opprettes i hans ånd.
Hensikten med fondet: Bidra til øke junior –aktiviteten i Bundefjorden Seilforening
gjennom støtte til NoM, EM og VM, og ungdoms OL for juniorseilere.
Statutter:
Minnefondet forvaltes av styret i Bundefjorden Seilforening.
Styret står fritt til å endre statuttene om det finner det hensiktmessig. Styremedlemmer som
har barn som er søkere anses inhabile i innstillingen.
Krav som må være oppfylles for å komme i betraktning:
•

Seiler er under 25 år gammel

•

Medlem av Bundefjorden Seilforening og historikk på at kontingent er betalt ved
forfall

•

Må delta regelmessig på treningene i BSF s regi og således fungere som en
rollemodell for andre seilere.

•

Utatt til internasjonalt mesterskap basert på konkurranse (optimist, Zoom8 for junior
NoM, E-Jolle, Laser, en manns og tomannsbåt) . For deltagelse i EM og VM hvor
det ikke er uttagning, må jolleseileren være rangert i den øvre ¼ i sesongens NC
konkurranser (gutter/ jenter vurderes separat) for å kunne få tildelt midler, til det
internasjonale mesterskap. Det gis midler kun til ett mesterskap i sesongen.

• Mesterskap man er uttatt til må være gjennomført før midler innstilles.
Det innstilles på utbetaling, men med forbehold om at BSF regnskap generer et
overskudd ved årslutt . Krav om overskudd i årsregnskapet kan fravikes, hvis det er nok
likviditet i selskapet, når det har oppstått nødvendige ekstraordinære utgifter i året, som
har medført underskudd.. Penger kan også deles ut om det er avsatt tilstrekkelige midler i
Rufoss fondet (jfr. Eget vedlegg på Finansiering av Rufoss fondet). Endelig utbetaling
gjøres umiddelbart etter årsmøtet ,når endelig regnskap for året er vedtatt.
Søknad om støtte fra fondet sendes til styret i BSF etter gjennomført mesterskap senest innen
15.11. Hvis mesterskapet foregår etter denne dato , er det umidellbart etter at konkurransen er
gjennomført og senest 2 uker etter avsluttet mesterskap.
•

Her meldes hvilket internasjonale mesterskap seileren har deltatt på

Det søkes elektronisk på eget søknadsskjema som er lagt ut på www.bundefjordenseilforening.no
Styret innstiller beløp basert på skissert metodikk i vedlagte finansieringsplan.
Utbetaling skjer umiddelbart etter årsmøte når regnskapet er avlagt og vedtatt.

VEDLEGG: Finansieringsplan for støtte til Toppseilere

