STATUTTER FOR JENS BIRGER
RAANAAS' MINNEFOND
1. Jens B. Raanaas' Minnefond ble etablert 20. mai
1976 med en kapital på kr. 100.000,- - kroner
etthundretusen - ydet av familien Raanaas.
2. Fondets formål er å fremme bandysporten i
Norge.
3. Fondet ledes av et styre på 3 medlemmer.
Fondstyret består av en representant for familien
Raanaas som er formann, en representant utpekt
av styret i fellesmøte og presidenten i Norges
Bandyforbund. Presidenten og den oppnevnte
representanten er styremedlemmer inntil man i
felles styremøte utpeker nye representanter.
Presidenten i Norges Bandyforbund trer ut av
styret samtidig med at han går av som president.
Styrets formann innkaller til styremøte 1 gang i
året eller oftere hvis et styremedlem krever det.
4. Fondets midler disponeres av det samlede
styret. Fondets midler plasseres på betryggende
måte slik det samlede fondsstyret vedtar, og
med sikte på en høy årlig avkastning.
5. Utdeling av fondets midler skjer en gang hvert
år. Søknadsfristen er 1. oktober. Ordinær
utdeling skal ikke overstige kapitalavkastningen
av fondsmidlene. I særlige tilfelle kan det
utdeles inntil 1/10 av fondsmidlene i tillegg til
samlet avkastning.
Om utdeling av fondsmidler skal skje;
utdelingen(e)s størrelse bestemmes av styret
etter innstilling fra bandyseksjonen eller et
medlem av fondsstyret. Avgjørelse om utdeling
kan ikke omgjøres.
Det kan søkes om utdeling fra fondet fra alle
medlemmer, klubber og kretser tilsluttet Norges
Bandyforbund v/Bandyseksjonen.
Bandyseksjonen kan også søke om utdeling i
spesielle tilfeller som ikke angår driften.
6. Statuttene kan ikke endres uten enstemmig
fondsstyrevedtak.
Oslo, 17. oktober 1995
Fondsstyret
Fam. Raanaas

Boye Skistad

Ivar Nordberg

STATUTTER FOR BALLFONDET
§ 1.
Fondets navn er Norges Bandyforbunds Ballfond
(Ballfondet). Fondets midler er grunnlagt på det
tidligere Ballutvalgs aktiva pr. 23/5 1970.
§ 2.
Ballfondet ble etablert med midler fra NBF´s
tidligere produksjon av bandyballer.
§ 3.
Ballfondet forvaltes av et styre på 3 medlemmer.
Disse er leder av bandyseksjonen, NBF´s
generalsekretær og styremedlem i bandyseksjonen
med ansvar for rekruttering.
§ 4.
Fondsstyret sørger for å få anbrakt fondets midler
på en forsvarlig og gunstig måte, og har anledning
til i denne forbindelse å søke faglig assistanse.
Fondets verdipapirer innlegges i bank til
forvaltning.
§ 5.
Ballfondets formann og ett av fondsstyrets
medlemmer disponerer i fellesskap ved sin
underskrift fondets midler når beslutning om sådan
disponering er truffet i overensstemmelse med § 6.
§ 6.
Ballfondets midler anvendes bare etter beslutning
av Årsmøtet i bandyseksjonen, og slik beslutning
krever behandling og avstemning som for
lovendringer. Fondets midler kan stilles til
disposisjon for bandyseksjonens styre til bruk for
instruksjon og aktivisering av bandysporten.
Bandyseksjonens styre fremlegger skriftlig forslag
om bidrag til foran nevnte formål, men det er
Ballfondets styre som bestemmer bidragenes
størrelsesorden.
Dissens om bidragenes størrelse avgjøres av
Årsmøtet i bandyseksjonen. Forutsetningen er at
fondets midler disponeres med forsiktighet, slik at
de kan bli til gode for bandysporten gjennom flere
år. Når bandyseksjonens drift vanskeliggjøres på
grunn av manglende driftskapital er det anledning
til å søke om lån av fondets midler, eller om garanti
for et sådant.
Oslo 31.10.95
Norges Bandyforbund
Bandyseksjonen
Leder

Generalsekretær

Rekrutteringsansvarlig

