
 Ishavsbyen kunstløpklubb - Inkluderingsfond 

 

Gjeldende vedtekter: 

 

§1 

 

Navn og formål 

Fondets navn er IKK Inkluderingsfond 

Fondets formål er å gi barn og ungdom i Ishavsbyen kunstløpklubb mulighet til å drive med 

organisert kunstløp både som breddeidrett og konkurranseidrett som de ellers ikke ville kunne gjort 

på grunn av private økonomiske forhold. 

 

§2 

 

Fondets størrelse og finansiering 

Fondets størrelse skal være på inntil 30 000 kroner per år dersom de ulike finansieringskildene tillater 

det. Finansiering til fondet gjøres av offentlige tilskudd, klubbens egne midler, og/eller øvrige 

samarbeidspartnere som sponsorer. IKK forplikter seg til å sette av 10% av klubbens inntekter ved 

loddsalg per år til inkluderingsfondet. Øvrig avsetning til fond avklares fortløpende. 

 

§3 

 

Bruk av fondet 

IKK inkluderingsfond skal være et lavterskelfond som utøvere eller foresatte i IKK kan søke tilskudd 

fra til dekning av hele- eller deler av utgifter som for eksempel reise til konkurranser og treningsleir, 

treningsutstyr, treningsavgift, sosiale aktiviteter i regi av klubben, eller andre utgifter forbundet med 

medlemskapet i IKK. For å kunne søke om tilskudd må utøveren det søkes for være aktiv utøver og 

medlem i klubben. 

 

§4  

 

Behandling av søknader 

Søknader til inkluderingsfondet behandles av et eget fondsstyre bestående av styrets leder og 

nestleder. Disse kan delegere oppgaven videre internt i styret ved behov, men fondsstyret skal 

allikevel aldri bestå av mer enn to personer. Behandling skjer fortløpende i etterkant av klubbens 

styremøter som normalt avholdes en gang per måned, med unntak av sommermånedene. 

Fondsstyret kan ikke behandle egne søknader til inkluderingsfondet. Dersom det foreligger flere 

søknader enn den økonomiske rammen til fondet tillater innvilget, vil styret prioritere mellom 

søknader. Slik prioritering trenger ikke videre begrunnelse fra fondsstyret. 
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§5 

 

Støttebeløp 

Fondsstyret skal etterstrebe at midlene som forvaltes gjennom fondet kommer flest mulig til gode, 

samtidig som de gir ønsket effekt for søkere. Det er ingen øvre grense for beløp man søker tilskudd 

til. Ved innvilget søknad kan hver utøver det søkes for, tildeles inntil 3000 kroner per år. Dersom det 

er gjenstående midler i fondet ved årsslutt, vil søkere kunne få innvilget støtte utover 3000 kroner 

dersom det er søkt om et høyere beløp. Det er opp til fondsstyret å gjøre en rettferdig fordeling på 

resterende midler i fondet ved årsslutt.  

 

§6 

 

Utlysning og søking til inkluderingsfondet 

Fondsstyret vil utlyse midler til inkluderingsfondet en gang per år. Søknad sendes per e-post, og 

mottaker av søknad spesifiseres i utlysning. 

 

§7 

Regnskap og budsjett 

Fondsstyret holder fortløpende saldo på inkluderingsfondet, og styret i IKK fører en egen post om 

inkluderingsfondet på klubbens budsjett og i regnskapet som behandles på årsmøtet. 

 

§8 

 

Konfidensialitet 

Alle søknader til inkluderingsfondet er konfidensielle, og ingen informasjon eller opplysninger som 

behandles av fondsstyret skal deles med andre. 

 

§9 

 

Endring av vedtekter 

Fondets vedtekter kan endres i styret i IKK, og må styrebehandles etter ordinære prinsipper. 

 

§10 

 

Oppløsing av fondet 

Fondet kan oppløses etter vedtak i årsmøtet til IKK. Resterende midler i fondet vil i så tilfelle bli 

nyttet til fondets opprinnelige formål administrert av styret i IKK. 
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