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STATUTTER FOR JAN SIMENSENS 

MINNEFOND 

 

1. Jan Simensens minnefond ble etablert på foreningens årsmøte 2012 basert på en 

pengegave fra familien Simensen etter Jans bortgang 27.mai 2012. Jans store ønske var 

å inspirere barna til å strekke seg, finne sin kapasitet og se sin egen verdi. 

2. Minnefondet har en kapital på kr. 50.000,- (kroner femti tusen).  

3. Fondets navn «Jan Simensens minnefond» 

4. Fondets avkastning skal fremme utviklingen av barne- og ungdomsidretten i Gresvik IF. 

5. Fondets formål er å fremme idrettsgleden i Gresvik IF og fondets midler kan etter 

søknad og/eller innstilling tildeles enkeltprosjekter med dette som formål. Fondets 

midler kan også tildeles lag eller enkeltpersoner i Gresvik IF som har prestert noe 

ekstraordinært og som har vist en spesiell positiv holdning overfor foreningen, til sin 

idrett og i sin opptreden på og utenfor banen.  

6. Statuttene kunngjøres internt i klubben, med en løpende søknadsfrist. 

7. Utdeling av midler skal ikke overstige kapitalavkastningen av fondsmidlene. I særlige 

tilfelle kan det utdeles inntil 1/10 av fondsmidlene i tillegg til samlet avkastning. 

Fondsstyret vurderer da hvorvidt det er grunnlag for å foreta utdeling av midler det 

aktuelle år sett opp mot mulighetene for å øke fondsmidlene. Utdeling av eventuelle 

midler bør i alminnelighet ta utgangspunkt i fondets avkastning, men fondsstyret kan 

etter særskilt vurdering, unntaksvis foreta utdeling som belaster fondets grunnkapital. 

8. Fondet styrkes ved behov med midler fra Gresvik IF, slik at det sammen med fondets 

avkastning aldri er lavere enn kr 20.000,- totalt.  

9. Fondet ledes av et styre på 4 medlemmer. Fondsstyrets leder innkaller til styremøte 

minimum 1 gang i året. Komiteen fører egen protokoll.  

Fondsstyret består av: 

a. Hovedstyrets leder. (Fast leder av fondsstyret). 
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b. Leder fotballavdelingen.  

c. Leder håndballavdelingen.  

d. Leder barneidrettsgruppen. 

10. Fondets midler disponeres av det samlede styret. Komiteen fatter selv sin beslutning, 

denne er endelig. 

11. Statuttene kan ikke endres uten enstemmig fondsstyrevedtak og med familien 

Simensens samtykke. 

Statuettene er satt opp 13. juni 2013 av hovedstyret i samarbeid med familien Simensen. 

------------------------------------------ 

Les mer om Jan Simensens mangeårige arbeid for Gresvik IF under «ÆRESMEDLEMMER».  

 
 

 


