NORFO - Ungdoms- og tiltaksfondets vedtekter
(Vedtatt på vårmøtet 28. april 2011.)
§ 1 Formål
Fondets formål er å bidra til å fremme Rotarys virksomhet og strategiske målsetning
ved å yte økonomisk bidrag til prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.
Støtte til prosjekter som klubber, distrikter og/eller Norfo engasjerer seg i,
i forbindelse med ungdomsarbeid gjennom deltakelse i ungdomsleire, internasjonale
møter og konferanser, kurs og faglig opplæring/utdanning av ungdom, skal
prioriteres.
Støtte kan også gis til rene prosjekter i distrikts- eller Norfo-regi som hjelp til å nå
RIs, distriktets eller Norfos strategiske mål.
Forutsetning for støtte fra fondet er at klubben, distriktet eller Norfo selv bidrar med
en betydelig del av finansieringen av prosjektet.
§ 2 Fondets kapital
Fondets bundne kapital er kr 1 500 000.
Ny kapital skaffes til veie ved frivillige bidrag, ved bidrag av overskudd fra Norfos
multidistriktsaktiviteter og av fondets avkastning.
Fondets disponible midler i Rotaryåret vil således være summen av årets avkastning
og tidligere overførsel til fri kapital.
§ 3 Administrasjon
Fondets virksomhet ledes av Norfos styre som velger en administrator.
Administrator fremmer forslag til styret om plassering av fondets midler for å oppnå
optimal avkastning. Plasseringen skal til enhver tid være konservativ trygg og
tilnærmet risikofri mht fondets grunnkapital og ikke være basert på spekulative
vurderinger.
Administrator bearbeider innkomne søknader og fremmer begrunnet forslag til
vedtak for styret.
§ 4 Regnskap og Årsrapport
Fondets regnskap føres separat og inngår som en selvstendig del av Norfos
konsernregnskap og er underlagt de samme revisjonskrav som Norfos regnskaper for
øvrig.
Fondets regnskap følger rotaryåret (1.7-30.6).
På vegne av styret er administrator pålagt å utarbeide årsrapport som inntas i Norfos
beretning.
§ 5 Søknader
Klubb(er), distrikt(er) eller Norfos styre kan være søkere.

Søknad om støtte fra Fondet skal sendes via Distriktsguvernøren eller for Norfo
prosjekter via Norfos styreleder.
Distriktsguvernøren må gi sin uttalelse om klubbers søknad før den sendes til Norfo.
Dersom distriktsguvernøren ikke finner å kunne anbefale søknaden, vil søknaden
ikke bli behandlet av Norfo.
Søknader som ikke er innkommet senest 1 måned forut for Norfos styremøte, kan
ikke påregnes å bli behandlet før i det etterfølgende styremøte.
Dato for Norfos styremøter er tilgjengelige på Norfos hjemmeside (www.rotary.no)
§ 6 Krav til søknad¨
Følgende krav skal normalt stilles til søknaden:
1
2
3
4
5
6

Beskrivelse av prosjektet det søkes midler til.
Budsjett for hele prosjektets gjennomføring
Tidsplan for prosjektgjennomføringen
Finansieringsplan med angitt egenkapital og andre bidrag/ytelser
Omsøkt støtte fra Fondet
Bekreftelse på at det vil bli innsendt sluttrapport.

§ 7 Endring av Fondets vedtekter
Vedtaksendringer krever enstemmighet i Norfos styre med etterfølgende vedtak i
Vår- eller Høstmøtet.
Endrede vedtekter trer i kraft fra 1.7. i det påfølgende rotaryår.
Forslag til endring av vedtekter kan fremsettes av Norfo eller Distriktsguvernøren.
§ 8 Avvikling av Fondet
Avvikling av Fondet krever enstemmig beslutning i Norfo.
Ved avvikling skal fondets kapital fordeles på norske rotarydistrikters pro rata i. h. t.
medlemstallet i den norske medlemsdatabase pr 1. juli det aktuelle rotaryår.
De fordelte midlene tilpliktes anvendt til tilsvarende formål som Fondet.
Forslag til avvikling av Fondet kan fremsettes av Norfo eller Distriktsguvernør.
§ 9 Generelt
Norfos styre står fritt i å vurdere størrelse på støtte i hver enkelt sak.
Omsøkte beløp kan bli redusert slik at Fondet kan imøtekomme søknader til flere
prosjekter.
For større prosjekter kan Norfo framsette krav om revisorbekreftet regnskap.
Søknader som er å anse som normale klubb- eller distriktsprosjekter, vil ikke kunne
påregne å få sine søknader godkjent.
Søknad sendes sekretær. Informasjon om e-postadresse og telefonnummer finnes på
Norfos hjemmeside (www.rotary.no).

