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VEDTEKTER 

FOR 
TILTAKSFOND – DISTRIKT 2310 
 

1. Rotary International, Distrikt 2310, har på Årsmøtet 9. september 1995 vedtatt å opprette et 
fond til fremme av aktiviteter og tiltak som er egnet til å virkeliggjøre Rotarys idealer og mål. 
 
2. Bidrag kan tildeles distriktets klubber som delfinansiering av prosjekter initiert av disse og som 
de på egen hånd har vanskeligheter med å gjennomføre. Bidragets størrelse kan aldri overstige 
klubbens eget økonomiske engasjement 
 
3. Tiltaksfondet skal stimulere  klubbene  til  å  sette  i  gang  kortsiktige  ”prosjekter”.  Støtte  til   
langsiktige prosjekter eller støtte til et og samme prosjekt mer enn en gang betraktes som unntak, 
og krever enstemmighet. Støtte fra Tiltaksfondet kan ikke påregnes i tilfeller hvor distriktet 
allerede deltar i finansieringen t eks: Ungdomsutveksling, GSE, Round Trips o l.. Prosjekter hvor 
det vil være naturlig å be om finansiering fra TRF kan ikke påregne støtte fra fondet. 
 
4. Fondets startkapital på kr 200.000 avsettes i distriktsregnskapet for 1994/95. Fondets midler 
skal plasseres til høyest mulig forrentning men med sikkerhet som viktigste parameter. 
Avkastningen skal tillegges kapitalen. Fondet tilføres midler etter vedtak på Årsmøtet ved 
avsetning av opparbeidede driftsoverskudd eller gjennom andre tiltak. Maksimum 25 % av 
fondets midler fra foregående Rotaryår kan nyttes til utbetalinger det følgende Rotary år. 
 
5. Disponering av fondets midler skal skje etter søknad fra klubbene. Søknadsfrist fastsettes av 
Styret men bør ikke være senere enn 1 des. Søknaden må innholde beskrivelse av prosjektet med 
detaljert budsjett. Distriktsguvernøren må anbefale prosjektet som krever styrets enstemmige 
vedtak. Det skal føres særskilt protokoll fra styrets møter med angivelse av de vedtak som fattes. 
 
Fondet forvaltes av et styre på 5 medlemmer. bestående av: 
- Immediate past guvernør – IPDG – formann 
- Årets guvernør – DG 
- Innkommende guvernør – DGE 
- Første PDG etter IPDG 
- Leder TRF-komiteen 
 
6. Regnskap over fondets midler føres av distriktets regnskapsansvarlige og skal være revidert av 
distriktets utenforstående, valgte revisor.
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7. Endring av fondets vedtekter kan skje etter særskilt vedtak på et årsmøte. Slike 
vedtak er gyldige når 2/3 av de avgitte stemmer slutter seg til endringsforslaget. 
 
8. Vedtak om oppløsning av fondet krever 2/3 av de stemmeberettigede ved to på hverandre 
følgende årsmøter. Ved oppløsning skal fondets midler tilbakeføres Distriktskapitalen. 
 
Ajour pr sept.2013 


