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 ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund 

 

 

Sak 4.3. Tilføring av tilleggskapital ØØK investeringsfond 

Innsender: Styret ved kasserer Kristian Fog 

Omhandler: Alle kretsens medlemmer 

 

Innledning: 

ØØK har opparbeidet en betydelig egenkapital som pt. er plassert på en høyrente og driftskonto 

hos DNB. Total renteinntekt på innskuddet tilsvarer i 2021 kr 588,- 

Kretsstyret plasserte kr 250 000,- av vår egenkapital i aksjefond for å oppnå bedre avkastning i 

2021. Fra investeringsdato 02.06.2021 – 31.12.2021 har fondet gitt kr 14.579,- i avkastning. 

 

I tråd med retningslinjer for ØØK investeringsfond andre avsnitt, 3. punkt fremmes sak om 

investering for kretsting. 

 

Forslag:  

 
1. Det tilføres tilleggskapital til ØØK investeringsfond lik ubrukte budsjettmidler for 2021 

avrundet til nærmeste tusen. Dette tilsvarer kr 127.000,-   

 

Styrets innstiling: 

Styret anbefaler kretstinget at fremlagt forslag godkjennes. 

 

Vedlegg: 

Retningslinjer for ØØK Investeringsfond. 

Vedtatt på Kretsting 2021. 
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Vedlegg 1. - Retningslinjer for ØØK Investeringsfond 

 

Retningslinjer for ØØK investeringsfond  

 

Målsetting for forvaltningen av fondets kapital er at en førsøker å oppnå en best mulig 

avkastning av kretsens midler innenfor overordnede rammer for forsvarlig sikkerhet, 

risikospredning og likviditet. Pengene skal plasseres slik at det gir lav/moderat risiko. I tillegg 

skal de plasseres i «etiske» fond som samsvarer med speiderens verdigrunnlag. 

 
1. ØØK investeringsfond er opprettet i 2021 av midler overført fra kretsens høyrentekonto. 

2. Fondets grunnkapital ved opprettelsen er på 250.000 kroner. 

3. Tillegskapital kan tilføres investeringsfondet etter beslutning på kretsting. 

4. Fondets kapital kan plasseres i aksjer og verdipapirer med lav til moderat risiko og kort 

bindingstid. (maksimalt 4-5 måneder)  

5. Fondets kapital skal kun plasseres i aksjer og verdipapirer merket «positiv etisk profil» eller 

Svanemerket. 

6. Fondets kapital skal ikke plasseres i aksjer eller verdipapirer i virksomheter som medvirker til 

uetiske handlinger eller unnlatelser som for eksempel krenkelser av grunnleggende 

humanitære prinsipper, krenkelser av menneskerettighetene, korrupsjon eller alvorlige 

miljøødeleggelser. 

7. Avkastningen på kapitalen skal reinvesteres, overføres til kretsens utenlandsfond eller kretsens 

driftskonto alt etter behov og beslutning på kretsting eller utvidet kretsstyremøte. 

 

 

 


