VEDLEGG

Finansiering av Toppseilere i Bundefjorden Seilforening.
•

Det maksimale beløp som kan utdeles er inntil overskuddet av aktivitetsukene det
enkelte år, samt oppsparte midler i Rufoss fondet dog maksimert oppad til NOK 5000
per G. (det maksimale beløp kan styret beslutte å endre på sikt)

•

År hvor få eller ingen seilere kommer i betraktning til internasjonale mesterskapavsettes deler eller hele overskudd av aktivitetsukene til Rufoss minnefond for senere
utdelinger.

G= Grunnbeløp (som vil variere fra år til år avhengig av overskudd fra aktivitetsukene evt.
andre finansieringskilder som skal benyttes til å støtte gode seilere- dog oppad til NOK 5000
per G)

1G = uttak til Nordisk Mesterskap
2G= uttak til Europa Mesterskap
3G=uttak til Verdens Mesterskap/Ungdoms OL

Talleksempel:
Eksempel 1 : Overskudd fra aktivitetsuken er NOK 30 000
Vi har:
2 seilere kvalifisert til NoM , det betyr 1 G + 1 G
1 seiler kvalifisert til EM, det betyr 2 G
1 seiler kvalifisert til VM ellerUngdoms OL, det betyr 3 G
Sum G er 7 G
NOK 30000/ 7 = 4285 er 1 G
Fasit:
De to seilere som kom til NoM får hver 4 285
Den ene seiler som kom til EM før 2G det vil si 4 285X2= 8 571
Den tredje seiler som kom til VM får 3 G det vil si 4 285 X 3= 12 855
Sum utdelt er NOK 30 000
Eksempel 2: Overskudd fra aktivitetsuken er NOK 60 000

Vi har:
2 seilere kvalifisert til NoM , det betyr 1 G + 1 G
1 seiler kvalifisert til EM, det betyr 2 G
1 seiler kvalifisert til VM/ungdomsOL, det betyr 3 G
Sum G er 7 G
NOK 60000/ 7 = 8571 er 1 G, vi har regler om at 1 G ikke kan overstige NOK 5000
Fasit:
De to seilere som kom til NoM får hver 5 000
Den ene seiler som kom til EM før 2G det vil si 5000X2= 10000
Den tredje seiler som kom til VM får 3 G det vil si 5000 X 3= 15000
Sum utdelt er NOK 35 000

Resterende overskudd av aktivitetsuken dette året avsettes til Rufoss fondet. Dette år blir
NOK 60 000- NOK 35 000= 25 000 avsatt til Rufoss fondet.
På den måten bygger vi opp også fond og ”sikrer” oss at det også er penger til fremtidige gode
seilere.

Styret forbeholder seg retten til å benytte skjønn og revidere reglene for tildeling.

