Förordning	
  för	
  Äfventyrsfonden	
  
Så som antagen av Gränslösas kårstämma 2016-09-11
§1 Äfventyrsfonden är en ekonomisk fond upprättad av Gränslösa Scoutkår i syfte är att ge
ekonomiskt stöd till spridandet och vidareutvecklandet av äfventyr (alternativ stavning: äventyr)
samt det gränslösa arbetssättet.
§2 Äfventyrsfonden (nedan kallad ”Fonden”) förvaltas av Gränslösa Scoutkår (nedan kallad
Gränslösa). Fonden ska redovisas separat på kårstämman med en egen verksamhetsberättelse och
ekonomisk berättelse.
§3 Fondens förordningar kan enbart ändras genom en bifallen motion på Gränslösas kårstämma.
§4 Fonden får ta emot donationer från alla källor, men dessa ska granskas och godkännas av
Gränslösa Scoutkårs styrelse (nedan kallad Styrelsen).
§5 Fonden skall dela ut bidrag till ändamål som uppfyller ett eller båda av följande:
A) Att sprida eller utveckla det gränslösa arbetssättet
B) Att sprida eller utveckla Äfventyr
§6 Styrelsen har rätt att betala ut monetära bidrag ur fonden till individer, grupper eller
organisationer som uppfyller följande kriterier:
A) Har lämnat in en skriftlig bidragsansökan till Gränslösa.
B) Arbetar i enlighet med Gränslösas arbetssätt.
C) Har motiverat hur de uppfyller syftena i §5
D) Är medlemmar i Gränslösa Scoutkår eller utgör en ideell förening vars värdegrund
överensstämmer med Gränslösas.
E) Har upprättat ett skriftligt avtal med Gränslösa avseende bidragets syfte och storlek.
Avtalet skall även ange hur bidraget skall redovisas efter användande, samt hur ägandeskap av
eventuella inköpta inventarier skall fördelas.
§7 Bidragsansökningar skall behandlas löpande under verksamhetsåret.
§8 Kårstämman, men ej styrelsen, har rätt att fondera Gränslösas ekonomiska medel till Fonden.
§9 Ändamål som bidrag ur fonden kan gå till inkluderar, men är inte begränsat till:
A) Projektmedel för att genomföra äventyr eller utvecklingsprojekt
B) Ekonomiskt understöd för att hjälpa en grupp eller en enskild att fortbilda sig eller
fortbilda andra. Gränslösas
C) Hel- eller delsubventionering av deltagargift i arrangemang.
D) Hel- eller delsubventionering av deltagaravgift i utomstående arrangemang.
E) Ersättning för oväntade omkostnader som uppstått i samband med
arrangemang genomförda inom Gränslösa, som går utöver arrangemangets
budget.

