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Stadgar för Gävleborgs Båtförbund ”Fond för Ungdomsverksamhet” 
 

§ 1  Namn 
  Fond för Ungdomsverksamhet inom GBF 

Ovanstående fond bildades och stadgarna antogs, enligt beslut vid förbundets årsmöte den 20 

mars 2022.  

§ 2 Mål och syfte 
  Fonden skall genom ekonomiskt stöd bidra till att stödja och utveckla 

  ungdomsverksamhet inom förbundets klubbar. 

§ 3 Område 
Fonden förvaltas av GBF:s Årsmöte. Denna fond ingår ej i GBF:s räkenskaper, men förvaltas 

av GBF:s kassör och granskas av GBF:s revisorer. 

§ 4 Målgrupp 
 Båtklubb/sällskap med aktiv ungdomsverksamhet, lämnar in ansökan om bidrag och bifogar 

en aktivitetslista till förbundsstyrelsen. Ansökan kan avse genomförd, ordinerad, 

ungdomsverksamhet alternativt planerad ungdomsverksamhet. Eventuella Bidrag betalas 

alltid ut efter genomförda aktiviteter. Förbundsstyrelsen behandlar ansökan och ger förslag 

till årsmötet hur bidragen skall fördelas. Beslut fattas av årsmötet med enkel majoritet. 

§ 5 Finansiering 
Alla båtklubbar/sällskap i GBF är medlemmar och betalar en avgift per medlem till fonden. 

Medlemsantalet avser per den 31 december året före det år bidrag sökes. Styrelsen lämnar 

proposition med förslag på avgift till årsmötet årligen. Beslut fattas av årsmötet med enkel 

majoritet. 

§ 6 Utdelning 
Utav summan per den 31-12 som finns i ungdomsfonden delas max ut året  

därpå 75 %, och en klubb/sällskap kan max få 40 % utav den summan. 

§ 7 Grundläggande principer 
  Klubbarnas ungdomsverksamhet ska vara alkohol- och drogfri och utan vinstsyfte. 

§ 7 Dokumentation 
  GBF:s sekreterare sköter all dokumentation. 

§ 8 Stadgeändring 
För ändring av fondens stadgar krävs proposition eller motion till förbundets årsmöte som 

antages med enkel majoritet av årsmöte. 

§ 9 Upplösning 
För att upplösa fonden krävs proposition eller motion till förbundets årsmöte som antages 

med enkel majoritet två år på rad. Eventuella medel överförs till förbundets kassa. 
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