ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

Sak 5.3:

Endring av formål og navn på ØØK utenlandsfond

Innsender:
Omhandler:

Kretsstyret v/ Michael Zetterlund
Rovere og ledere i Østre Østfold Krets

Innledning:
ØØK utenlandsfond har vært brukt for å beskrive «midler satt til side for å støtte
speideraktiviteter utenfor Norge». Tidligere på en egen bankkonto, og fra 2021 er noe av midlene
også investert i aksjefond.
Medlemmer i ØØK har anledning å søke støtte fra utenlandsfondet i henhold til gjeldende
statutter. Tanken (ved opprettelsen av fondet) var at avkastningen fra fondet skulle brukes for å
tildele støtte. I praksis har dette ikke vært mulig grunnet historisk lav avkastning og måten
penger har blitt tilført fondet.
Kretsstyret ønsker at fondet skal endre navn og formål for å:
- Understøtte alle «prioriterte» aktiviteter i kretsen
- Ha et navn som beskriver formålet med fondet
Forslag:
Fondet skal brukes til å støtte aktiviteter som gjennom sin status som «prioritert» er sikret penger
uavhengig av kretsens gjeldende budsjett.
Prioriterte utenlandsaktiviteter skal utvides fra World Scout Jamboree og tilsvarende til også å
omfatte prioriterte lederkurs (forslagsvis trinn 3 utenfor egen krets, Trekløver Gilwell og
ledertrenerkurs). De prioriterte kurs/aktivitetene skal ikke budsjetteres men utbetales fra
«fondet» etter søknad og godkjenning.
Hvilke kurs/aktiviteter som er prioritert kan besluttes i kretsting eller på UKS møte
Fondets skal endre navn fra ØØK utenlandsfond til «ØØK støtte og aktivitetsfond».
Styrets innstiling:
Styret anbefaler at statuttene godkjennes slik som foreslått
Vedlagt:
Statutter utenlandsfond

ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

Vedlegg - Statutter for ØØK utenlandsfond
1. Fondet er opprettet av Østre Østfold Krets. Midler avsettes årlig fra kretsen til fondet i henhold til
vedtatt budsjett. Andre midler kan overføres til fondet og disponeres etter statuttene.
2. Fondet nyttes til å gi støtte for deltakelse på speiderarrangement utenfor Norden. Stipend kan søkes
av enkeltpersoner som ønsker å delta på kurs, speiderarrangement og leir.
3. Søkere må være aktive medlemmer i en av Østre Østfolds speidergrupper
4. Fondets regnskap føres i Østre Østfold Krets regnskap
5. 2/3 av renteavkastning + tilførte midler kan benyttes hvert år. 1/3 av renteavkastning tillegges
kapitalen
6. Såfremt den disponible avkastningen ikke nyttes under inneværende år, kan denne overføres til
neste års disponible renter ved utdeling av stipender. Etter 2 år tilbakeføres ikke benyttede midler
utenlandsfondet.
7. Tildeling av stipend skjer 2 ganger per kalenderår. Hoved-tildeling skjer 1.april og rest-tildeling
1.november. Komplett søknad må være mottatt minimum 14 dager før tildelingsdato.
8. Sittende kretsstyre har ansvaret for tildeling og fordeling av stipender

