Oslo krets av Norsk kolonihageforbund
Organisasjonsnummer 989 823 817

Oslo krets av NKHF fond for bevaring og etablering av kolonihager i Oslo
kommune

§ 1 Overordnet formål
Fondets midler skal være tilgjengelig for vern av eksisterende parsell- og kolonihager i Oslo kommune samt
kostnader som kan påløpe til etablering av nye kolonihager for Norsk kolonihageforbunds medlemmer i Oslo
kommune.

§ 2 Styret
Fondet ledes av et styre bestående av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Disse velges på oslokretsen årsmøte
for to år av gangen etter innstilling fra kretsens valgkomitè.
Styret består av:




Ett medlem fra Oslokretsens styre
To medlemmer fra forskjellige hager
To varamedlemmer fra to andre hager

Fondsstyret konstituerer seg selv med leder, kasserer og sekretær.
Fondet skal ha en revisor som ikke er medlem av Norsk kolonihageforbund.

§ 3 Administrasjon
Midler til administrasjon av fondet dekkes av Oslo krets og kan ikke belastes fondsmidlene. Det avholdes minst
ett styremøte i året, og ellers når det er påkrevd i forhold til innkomne søknader om tildeling av midler.

§ 4 Regnskap og årsrapport
Fondsregnskapet følger kretsens regnskapsår. Revidert årsregnskap, revisjonsberetning og årsrapport skal
forelegges oslokretsens årsmøte. Regnskapet skal føres av autorisert regnskapsbyrå (ARF). Revisor kan be om
utskrift av regnskapet til en hver tid.

§ 5 Kriterier for utdeling av midler





Når en hage trues av hel eller delvis nedleggelse.
Når en hage pådrar seg ekstraordinære omkostninger ved å måtte forsvare kretsens lovlige fattede
vedtekter og vedtak, og avgjørelsen vil kunne ha prinsipiell betydning for kolonihagesaken.
Når kretsens styre ønsker å støtte enkeltpersoner eller grupper som har realistiske planer for nye
kolonihager for Norsk kolonihageforbunds medlemmer i Oslo.
Søknader sendes til fondsstyret for vurdering på vanlig måte.

§ 6 Fondet støtter ikke
Driftskostnader eller generelle investeringer i kolonihagene eller andre steder.
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§ 7 Utdeling av midler
Enkeltmedlemmer kan søke om midler.
I tillegg kan hagestyrene og kretsstyret foreslå utdeling av fondets midler. Søknaden må være begrunnet og
oversendes fondsstyret.
Fondsstyrets avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.

§ 9 Fondets midler
Fondet størrelse settes til minimum 150.000 kroner, og det kan maksimalt utdeles midler tilsvarende 30% av dette
pr kalenderår. Maksimum 30% og minimum 10% av årlig overskudd i Oslo krets skal plasseres i fondet. Det er
styret i Oslo krets som foreslår hvor mye som skal settes av til fondet. Beløpet vedtas av Oslokretsens årsmøte.
Fondets avkastning skal hvert år tillegges fondets hovedstol. Se § 10.
Ved eventuell nedlegging av fondet tilfaller fondets midler Oslo krets av Norsk kolonihageforbund.

§ 10 Plassering av fondets midler
Fondets kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten
og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta fondets formål. Fondet skal plassere sine
midler i form av bankinnskudd i norske banker. Plassering andre steder må avgjøres av årsmøtet i Oslo krets av
Norsk kolonihageforbund.

§ 11 Fondets rapporteringsplikt
Fondets styre skal hvert år utarbeide en rapport over fondets aktiviteter siste 12 måneder til kretsens årsmøte.
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