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Trondhjem Rotary Klubs Fond er opprettet 29. desember 1982. 
Fondets opprinnelige grunnkapital på kr. 2 050.- ble skaffet tilveie ved auksjon i klubbens 
ordinære møte samme dato, og med gjenstander forært av klubbens medlemmer. 
 
§ 1. Fondet formål er å yte økonomisk støtte for tiltak som har tilknytning til bevegelsen 
 Rotary eller som fremmer klubbens og/eller medlemmenes interesser. 
 
§ 2. Styret for Trondhjem Rotary Klub oppnevner en regnskapsfører for fondet 1 år ad 
 gangen. Funksjonstiden følger Rotary-året. 
 
§ 3. Fondets midler forvaltes av et eget fondsstyre på 3 personer som oppnevnes av 
 klubbens styre. Fondsstyret består av klubbens president, en person valgt blant 
 klubbens medlemmer, samt den i § 2 til enhver tid nevnte regnskapsfører. 
 
 Fondsstyret skal forvalte midler i henhold til utarbeidet investeringsstrategi vedtatt av 
 Trondhjem Rotary Klubs styre. Fondsstyret skal årlig gjennomgå gjeldende 
 investeringsstrategi. Eventuelle endringer forelegges styret for vedtak. 
 
 Fondets urørlige grunnkapital skal til enhver tid være minimum på kr. 100 000,00. 
 Inntil fondets grunnkapital er opparbeidet, skal den årlige avkastningen i sin helhet 
 tillegges grunnkapital. Fondets midler ut over grunnkapital kan benyttes til formål i 
 henhold til vedtektens bestemmelser i § 1. 
 
 Fondets kapital kan også økes ved tilskudd fra klubben, gaver eller øvrige tildelinger. 
 
§ 4. Fondsstyret avlegger status om fondets beholdning og utvikling hvert halvår. Regnskap 
 og beretning om fondets virksomhet avlegges hvert år i ordinært medlemsmøte til 
 klubbens medlemmer og som fatter vedtak om eventuell godkjenning. Regnskapet 
 avsluttes 30. juni hvert år. 
 
§ 5. Disse vedtekter kan endres av medlemsmøte i klubben dersom minst 2/3 av 
 møtedeltakerne i det tillyste møtet vedtar forslaget. Forslag til endring må fremlegges 
 i ordinært medlemsmøte minimum 3 uker før endelig vedtak skal fattes. 
 
§ 6. Forslag om å oppløse fondet skal undergis tilsvarende prosedyre som bestemt i § 5. 
 
Arne Per Kvalø, Sverre Kirksæther og Bodil Birkeland, som gjennomgikk og kom med§ 4.orslag 
til endring av opprinnelig vedtekter. 
 
Eivind Stende    Lars Meland   Odd Bardal 
President 2004/2005   President 2005/2006  President 2006/2007 


