
   

 

 

Statutter for distriktets Fond for tiltak, utvikling og ungdomsarbeid 

Vedtatt på årsmøtet 2019. 

Historikk / bakgrunn:  
 
Rotary International, Distrikt 2305, opprettet på årsmøtet i 2012 et Utviklings- og tiltaksfond, med utgangspunkt i 
tilsvarende fonds i D 2300 og D2280.                                   
 
I løpet av Rotary-året 2018-19 vedtok Norsk Rotary Forum å avvikle sitt «Ungdoms- og tiltaksfond», og fordele / 
overføre fondets kapital til de 6 norske distriktene, samt å overføre redusert egenkapital på samme måte.                  
 
Årsmøtet i D 2305 2019 sluttet seg, i sak 4, til styrets forslag om å legge de overførte midlene fra Norfo i D 2305 
inn i eksisterende fond.  
 
«NORFOs ungdoms- og tiltaksfond» og «D 2305s utviklings-  og tiltaksfond» hadde mye til felles i sine formål, 
vedtekter / statutter, og det var derfor naturlig å «sy» disse sammen til ett sett statutter.  
 
D 2305s fond vil etter årsmøtet 2019 endre navn til: «D 2305s Fond for Tiltak, Utvikling og Ungdomsarbeid. 
 
1. Formål 

 
Fondets formål er å fremme utvikling av Rotarys organisasjon, - distrikt og klubber, samt aktiviteter og tiltak som 
er egnet til å virkeliggjøre Rotarys idealer og mål. Det skal prioriteres støtte til tiltak som klubber og distriktet 
engasjerer seg i, herunder ungdomsarbeid, gjennom deltakelse i ungdomsleirer, internasjonale møter og 
konferanser, kurs og faglig opplæring/utdanning av ungdom.  
 
2. Fondets størrelse  
 
Startkapitalen for «D 2305s utviklings – og tiltaksfond» var  i 2012 på kr. 200 000,- og  ble avsatt i regnskapet for 
2012 -13. Den 12.12.2018 fikk fondet som følge av vedtatt oppløsning av NORFOs ungdoms- og tiltaksfond, tilført 
kr 326.476.- Etter disposisjoner  i drift og årsoppgjør og som følge av reduksjon av  NORFOs egenkapital, er 
fondets samlede kapital  etter årsmøtet 2019  kr. 834.621,-. 
 
3. Plassering og tilføring av midler             
 
Fondets midler skal plasseres til høyst mulig forrentning, på egen konto i bank.  De årlige rentene fra distriktets 
kapitalkonto tilføres D 2305s Fond for tiltak, utvikling og ungdomsarbeid.  Forøvrig tilføres fondet midler etter 
vedtak på Årsmøtet, ved avsetning av opparbeidede driftsoverskudd eller gjennom andre tiltak.   
 
4. Forvaltning av fondet 
                                                                                                                            
Fondet forvaltes av et styre på 3 medlemmer:                                                                                                          
- IPDG, Immediate past governor  (leder)                                                                                                                       
- DG, Rotaryårets guvernør 
- DGE, Innkommende guvernør   
 
5. Regnskap over fondets midler 
                                                                                                                       
Regnskap over fondets midler føres av distriktskasserer, og presenteres som en note til Distriktets årsregnskap. 
Her skal det framkomme opplysninger om ev. tilsagn, også de som ikke er kommet til utbetaling. Regnskapet skal 
være revidert av Distriktets valgte revisor.     
                                                                                                                
6. Endring av fondets statutter 
                                                                                                                                                             
Endringer behandles på samme måte som endring av distriktets vedtekter.   
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