
Stödfonden IFK Göteborg Friidrott 
Riktlinjer för IFK Göteborg Friidrotts fond för hjälp till medlemmar som är i behov av 
ekonomiskt stöd för täckande av kostnader som krävs för deltagande i klubbens aktiviteter 

 

§1 Fondens syfte och ändamål 

Fondens syfte och ändamål är att hjälpa unga medlemmar i IFK Göteborg Friidrott med 

ekonomiskt bistånd så att de har möjlighet att delta i aktiviteter i föreningens regi som de inte 

annars har möjlighet att delta i. Bistånd ges till medlemsavgift, kostnader för träning och 

tävlingsläger eller resor och liknande samt som materialbidrag till utrustning, kläder eller liknande. 

Fonden täcker inte kostnader för elitverksamhet som hanteras i enlighet med separat policy. 

Fonden stödjer medlemmar under 18 år eller i undantagsfall för heltids studenter upp till 25 år. 

Fonden får tillgång till ett utgångskapital som baseras på föregående års medlemsantal enligt; 5% 

x antalet medlemmar x 1000 kr. Vid behov äskar ansvariga för fonden om mer kapital hos 

klubbens styrelse som beslutar om eventuell ytterligare tilldelning till fonden. 

§2 Ledamöter 

Fondens ledamöter skall till antalet vara minst två och som mest fyra. De skall utgöras av 

Ordförande och Kassör samt ev ytterligare ledamöter i föreningens styrelse. Eventuella ytterligare 

ledamöter väljs av IFK Göteborg Friidrotts styrelse. Fondens ledamöter arbetar ideellt med stor 

sekretess utan någon form av arvode. Uppdraget ska gälla tills vidare i enlighet med ordinarie 

mandattid i styrelsen.  

Ansvariga för fonden beslutar löpande och enväldigt vilka som skall få bistånd och hur stort 

biståndet skall vara. Ledamöterna skall föra erforderliga räkenskaper. Räkenskapsår ska vara det 

samma som klubbens. Ersättningarna skall generellt täcka hälften av självkostnaden (dvs den del 

av en tränings eller tävlingsresa som klubben inte står för) men undantag kan göras.  

Protokoll skall föras om orsak till bistånd och belopp utan angivande av personnamn. Så stor 

sekretess om vilka som får bistånd skall hållas. Protokollen justeras av klubbens kassör. 

§3 Revision 

Klubbens revisor skall få tillgång till fondens protokoll inför den årliga revisionen av klubbens 

räkenskaper. 

§4 Ansökan 

Ansökan om bistånd görs skriftligt och inlämnas i tillslutet kuvert till klubbens kansli adresserad till 

fonden. Ansökan ska undertecknas av vårdnadshavare eller av sökande själv om denna är över 

18 år. Ansökan skall innehålla uppgifter om familjesituation samt familjens årsinkomst.  

 


