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Statutter for Oslo Svømmekrets’ fond 

Fondet ble opprinnelig etablert 16. januar 1995 av Barnas Svømmeskoler, og overført til Oslo 

svømmekrets 15. juni 2000. 

§ 1 Formål 

Fondet har som formål å utvikle og fremme svømmeidrettene i Oslo. Fondet gir støtte til: 

- Stipend for satsing til utøvere innenfor svømmeidrettene tilhørende Oslo Svømmekrets  

- Nasjonale arrangementer i regi av en eller flere av klubbene som utgjør Oslo Svømmekrets 

§ 2 Andre anvendelser  

Støtte kan tildeles ekstraordinære investeringer i regi av Oslo Svømmekrets.  

§ 3 Fondsstyre 

Fondet ledes av et styre som består av styret i Oslo Svømmekrets. Styret beslutter disponering av 

fondets midler i henhold til § 1 og § 2.  

§ 4 Fondets kapital og avkastning, og disponering av midlene 

Fondet består av en grunnkapital på kr. 300 000 [trehundretusen. Den årlige avkastningen av 

fondsmidlene, ev. med tillegg av fondets midler ut over grunnkapitalen, disponeres av fondets styre 

etter vedtak i henhold til § 1 eller § 2. Vedtak om tildeling fattes med minst 2/3 flertall i fondets 

styre.  

Vedtak om disponering av fondets midler fattes på møte. Styreleder i Oslo Svømmekrets sender 

innkalling til øvrige medlemmer minst seks uker i forkant av møtet. Det skal tilstrebes å sette 

møtedato der flest mulig har anledning til å delta. Medlemmene av fondsstyret skal motta 

sakspapirene minst tre uker før møtet.  

Fondets avkastning kan kumuleres etter styrets skjønn.  

§ 5 Regnskap 

Det føres eget regnskap for fondet. Revidert regnskap legges frem for Kretstinget i Oslo Svømmekrets 

hvert år.  

§ 6 Endring av statutter 

Fondets statutter kan endres av styret i Oslo Svømmekrets. Endringer må vedtas på styremøte med 

2/3 flertall.  

§ 7 Oppløsning 

Fondet kan oppløses ved vedtak fattet av Kretstinget i Oslo svømmekrets. Vedtaket krever 2/3 

flertall. Ved oppløsning tilfaller fondets midler Oslo svømmekrets, som da skal anvende midlene i 

tråd med fondets formål.  

 

Statuttene ble vedtatt Oslo 23.04.20 av Oslo svømmekrets sitt ting 

Dato for endringer bør tas inn ved hver endring 


