
                    
 

 

 

 

 

VERDAL ORIENTERINGSKLUBB UNGDOMSFOND 

 

 

Vedtekter for Verdal Orienteringsklubb sitt ungdomsfond, vedtatt opprettet av årsmøte i 

Verdal O-klubb den 13. februar 2019.  

 

§ 1 Formål 

• Fondets formål er å motivere yngre medlemmer til å påta seg verv i Verdal O-klubb 

og/eller på annet vis bidrar til å fremme orienteringsidretten i Verdal. 

 

§ 2 Målgruppe 

• Unge medlemmer fra og med 16 år til og med 25 år. 

 

§ 3 Fondsstyre 

• Det til enhver tid sittende hovedstyre for Verdal O-klubb fungerer som fondsstyre. 

Hovedstyret velges av årsmøte i Verdal O-klubb. 

 

§ 4 Fondsstyrets oppgaver 

• Vurdere om det skal tildeles midler fra fondet til medlemmer som tilfredsstiller 

kriteriene for tildeling.  

• Tildeling skjer på Verdal O-klubbs årsmøte.  

• Det er ikke krav om årlige tildelinger, og det kan tildeles til flere enn et medlem i 

enkelte år.   

• Styret kan på eget initiativ foreslå kandidater. Det samme kan Verdal O-klubbs 

komitéer og enkeltmedlemmer. Forslag skal leveres styret skriftlig og skal være 

begrunnet. 

 

§ 5 Kriterier for tildeling 

• Må være medlem av Verdal O-klubb. Kontingenten må være betalt for siste år. 

• Må være 16 – 25 år. 

• Har påtatt seg verv i Verdal O-klubb og/eller på annet vis bidratt til å fremme 

orienteringsidretten i Verdal. 

 

§ 6 Fondsmidler 

• Fondets startkapital er kr 10 000,-. 

• Det kan fordeles inntil 50 % av de til enhver tid innestående fondsmidler. 

• Årsmøte i Verdal O-klubb kan ved disponering av eventuelt overskudd overføre 

midler til fondet. 

• Private kan bidra til å styrke fondet. 



• Det skal føres regnskap over bruken av fondet. Regnskapet skal være en del av Verdal 

O-klubbs regnskap og godkjennes av årsmøte. 

 

§ 7 Endringer av vedtektene 

• Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte 

etter å ha vært oppført på saklisten. 

• Det kreves simpelt flertall av de avgitte stemmer. 

 

 


