Vedtekter Bårdar Swing Clubs Swingfond

Vedtekter for Bårdar Swing Clubs

SWINGFOND
Vedtatt den 12.10.03 med senere endringer senest av 09.02.2019.
Godkjent av årsmøtet den 19.02.2019.
§ 1 Formål
Fondets midler skal brukes til utvikling av ”Bårdar Swing Club” sine instruktører og
konkurransedansere i klubbens dansestiler.
§ 2 Berettigede
Medlemmer som aktivt bidrar i bygging av Bårdar Swing Club.
§ 3 Støtteberettigede aktiviteter
Støtte innvilges til;
• Kurs utenfor klubbens egne arrangementer som utvikles swingdanseren som
danser og/eller instruktør
• Konkurransedeltakelse i Swingdans utenom klubbens egne arrangementer.
§ 4 Tilbakeføring
Stønad er en oppfordring til videre innsats i klubben.
§ 5 Styre
Fondets styre er styreleder og instruktørkoordinator i ”Bårdar Swing Club”.
§ 6 Oppbygging av kapital
Fondet tilføres nye midler hvert år hvis økonomien i BSC tillater dette. Styret skal foreslå
en sum til avsettelse. Summen godkjennes av årsmøtet.
§ 7. Utdeling av midler
1. Fullmakt
”Bårdar Swing Club” sin styreleder og instruktørkoordinator har sammen
fullmakt til å dele ut midler. Hvis medlemmer av fondets styre er søkere om støtte
fratrer disse ved behandling og i deres sted inntrer sekretær og/eller kasserer
i ”Bårdar Swing Club”.
2. Tildeling av midler
Utdeling behøver ikke skje hvert år.
3.Beløpsgrenser
Det kan maksimalt utdeles kr. 2.000 pr. søknad.
Det kan maksimalt utdels kr. 20.000 pr. år.
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Alle stilarter bør tilgodesees, men endelig fordeling avhenger av søknadene som
kommer inn. Tildeling skjer mot årets slutt.
4. Søknad
Medlemmet søker om støtte for utviklingstiltak inneværende kalenderår ved
innsending av søknad til styret.
Søknadsfrist er 1. oktober.
5. Flere tildelinger
Samme søker kan få flere tildelinger hvert år, men nye søkere går foran som følge
av begrensningen i totalt tildelingsbeløp.
6. Utbetaling
Midler utbetales etter deltakelse ved framleggelse av kvittering for deltakelse.
Utbetaling skjer i desember.
§ 8 Regnskap
Det utarbeides regnskap for den løpende disponeringen av fondets midler av kasserer
i ”Bårdar Swing Club”.
Revidert årsregnskap legges fram for årsmøtet i ”Bårdar Swing Club”.
§ 9 Splittelse av ”Bårdar Swing Club”
Hvis klubben splittes tilfaller midlene i fondet de nye klubbene i en brøk som reflekterer
antall medlemmer fra Bårdar Swing Club som blir med i de nye klubbene for oppstart.
§ 10 Avvikling av ”Bårdar Swing Club”
Hvis denne avvikles mens det er midler i fondet, skal de resterende midlene primært
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