
IFK Uppsalas medlemsfond

1. Syfte

Fondens syfte är att bistå behövande medlemmar i IFK Uppsala med 
ekonomiskt stöd för att kunna delta i föreningens verksamhet.

2. Förvaltning

IFK Uppsala ska förvalta fondens medel på separat bankkonto.

3. Styrelse 

Ledningen för fonden utövas av en fondstyrelse, bestående av IFK Uppsalas 
ordförande och minst två och högst fyra övriga ledamöter. Fondstyrelse utses 
årligen av IFK Uppsalas styrelse.
Fondstyrelsen beslutar om samtliga uttag från fonden och dessas storlek.
I fondstyrelsens arbete ska allmänt vedertagna jävsregler iakttas.

4. Fondutökning
 

Fondutökning ska ske genom bidrag och gåvor från privatpersoner, näringsliv, 
stiftelser, fonder eller andra juridiska personer.

5. Fonduttag

Utbetalda medel från fonden ska ge den sökande möjlighet att betala avgifter 
eller införskaffa utrustning som krävs för att kunna bedriva verksamhet i IFK 
Uppsala. 
Bidraget betalas ut direkt till föreningen eller till leverantör med vilken IFK 
Uppsala har samarbetsavtal.

6. Kriterier för bidrag

Den sökande ska vara medlem i IFK Uppsala och förutsätts bedriva verksamhet 
i föreningen under hela det verksamhetsår som ansökan avser.
Ansökan om ekonomiskt stöd prövas sedan den sökande fyllt i särskilt 
ansökningsformulär på IFK Uppsalas hemsida. Den sökande ska motivera varför
denne är i behov av ekonomiskt stöd.
Fondstyrelsen kommer att kontakta ledare i den sökandes lag innan beslut tas. 
Sökande kan också intervjuas om sökande/fondstyrelsen begär detta.
Beslut meddelas, om särskilda skäl ej föreligger, inom två veckor.



7. Bokföring

Fondstyrelsen redovisar årligen till IFK Uppsalas styrelse inför bokslut; dock 
senast en månad innan IFK Uppsalas årsmöte.

8. Avkastning

Överskott av fondens medel ska återgå till IFK Uppsalas verksamhet. Det 
överskott som överförs till föreningen får som mest utgöra 50 % av insatt belopp
under verksamhetsåret.

9. Ändringar av reglemente

Förändringar av medlemsfondens reglemente beslutas av IFK Uppsalas årsmöte.

10. Nedläggning av medlemsfonden

Beslut om nedläggning av fonden fattas av IFK Uppsalas ordinarie årsmöte eller 
av extra årsmöte som sammankallats för prövning av denna fråga.
Vid avveckling av fonden ska eventuellt överskott i sin helhet tillfalla IFK 
Uppsala.




