FONDENS STADGAR
1. Fondens namn
Fondens namn är "GBK Youth Fund".
Hemort: Långbrogatan 15, 67100 Karleby
2. Grundande av fonden
Fonden har grundats baserat på ett föreningsbeslut av Gamlakarleby Bollklubb r.f.
(nedan GBK, FO-nummer 0198178-7) som gjordes 10.2.2015. Startmedlen i fonden
är en donation från föreningen samt andra medel som kan samlas in och erhållas för
detta ändamål.
Fonden är en del av GBK r.f., som fungerar som upprätthållare av fonden och väljer
en ledningsgrupp för fonden vid föreningens stadgeenliga vårmöte.
GBK r.f. kan för fonden ta mot donationer och testamenten från privatpersoner,
företag och samfund, som uppfyller fondens krav. För fonden kan medel också
skaffas genom insamlingar. Detta kräver tillstånd för penninginsamling.
3. Syftet med fonden
Fondens syfte är att förbättra och stöda föreningen GBK:s samhällsansvariga
verksamhet, och speciellt mindre bemedlade spelares möjligheter att spela fotboll. I
enlighet med sitt syfte kan fonden årligen utdela stipendier av olika storlek.
Kriterierna för utdelningen är följande




spelarens sosioekonomiska bakgrund
spelarens engagemang
GBK:s samhällsansvariga verksamhet

Stipendier kan sökas under hela verksamhetsåret. Ansökningarna görs skriftligen
antingen direkt till fondens ledningsgrupp eller via det egna laget. Ansökningarna
behandlas konfidentiellt.
Fondens ledningsgrupp godkänner stipendierna som skall utdelas.
4. Fondens förvaltning och beslutsfattande
Fonden sköts och förvaltas av ledningsgruppen, som består av fyra personer enligt
följande:



Tre (3) medlemmar från GBK r.f. styrelse
En (1) medlem utanför GBK r.f. styrelse

Ledningsgruppen väljer internt en ordförande, en viceordförande och en
sekreterare.

Fondens ledningsgrupp sammankallas åtminstone två (2) gånger per år av
ordförande eller viceordförande. Vid behov kan ledningsgruppen sammankallas
oftare.
Mandattiden för medlemmarna i ledningsgruppen ar densamma som för
styrelsemedlemmarna i GBK r.f. Ledningsgruppen är beslutför när åtminstone
hälften av medlemmarna inklusive ordförande är på plats. Besluten görs med enkel
majoritet. Om rösterna utfaller jämt avgör ordförandes röst.
5. Fondens redovisningsperiod och användande av medlen
Fondens redovisningsperiod är den samma som för GBK r.f. GBK r.f. ansvarar för
fondens bokföring. Fondens tillgångar och bokföring hålls separata från föreningens
redovisning och tillgångar.
6. Fondens övervakning
GBK r.f. styrelse övervakar fondens och dess ledningsgrupps verksamhet.
7. Regler och bestämmelser som bör följas
Fonden sköts med iakttagande av fondens regler, föreningens regler och andra
bestämmelser som definierats för verksamheten samt genom att iaktaga god praxis
och omsorgsfullhet.
8. Ändring av fondens regler
Reglerna för “GBK Youth Fund” kan ändras eller fonden upplösas vid föreningens
årsmöte. Om fonden upplöses används eventuella oanvända tillgångar samt
eventuella räntor för välgörande ändamål enligt föreningens val.
9. Verkställande av reglerna
Dessa regler träder i kraft 18.3.2015.

