Oslokretsens fond til utvikling av kolonihager og
urbant hagebruk
Vedtatt Oslokretsens årsmøte 27.3.2019

§ 1 Formål
Fondet er etablert og eies av Oslo krets av Norsk kolonihageforbund.
Fondet skal bidra til finansiering av arbeid og tiltak som:
a) Sikrer vern, bevaring og videreutvikling av eksisterende parsell- og kolonihager
i Oslo.
b) Støtter opp under andre former for urbant hagebruk og samarbeid med slike
aktører

§ 2 Styret
Fondet ledes av et fondsstyre bestående av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Disse
velges på oslokretsens årsmøte for to år av gangen. Oslokretsens styre utpeker
kretsstyrets representant
Styret består av:
• Ett medlem fra Oslokretsens styre
• To medlemmer fra kolonihageforeningene (to ulike)
• To varamedlemmer
Fondsstyret konstituerer seg selv med leder og sekretær.
Et medlem av fondsstyret kan ikke behandle en søknad om støtte fra egen hage. Da
erstattes vedkommende av 1. vara.
Fondets styre har fullmakt til å vedta utbetalinger fra fondet i tråd med fondets formål og
kriterier for utdeling av midler.
Bidrag til enkelttiltak over kr 100.000, eller som utgjør mer enn 20 % av innestående i
fondet, skal forelegges Oslokretsens styre før vedtak fattes.
Kretsens revisorer er også revisorer for fondet.

§ 3 Administrasjon
Midler til administrasjon av fondet dekkes av Oslokretsen, etter budsjett eller
forhåndsgodkjenning. Det avholdes minst ett styremøte i året.
Utbetaling fra fondet, i tråd med fondsstyrets beslutning, foretas av Oslokretsen.

Kretsens styre foreslår hvert år hvor mye som skal settes av til fondet. Beløpet vedtas av
kretsens årsmøte.

§ 4 Regnskap og årsrapport
Fondsregnskapet følger kretsens regnskapsår. Revidert årsregnskap, revisjonsberetning
og årsrapport skal forelegges kretsens årsmøte. Revisor kan kreve seg forelagt
regnskapsstatus til enhver tid.

§ 5 Kriterier for utdeling av midler
Fondet dekker primært kostnader som går ut over det som med rimelighet kan forventes
finansiert av dagens medlemmer i kolonihageforeningene.
Nedenstående oversikt er ikke uttømmende. Ved tvil om en søknad faller innenfor
kriteriene for tildeling av midler fra fondet, skal saken tas opp med Oslokretsens styre for
godkjenning.
•

Profilering og omdømmebygging, og eventuelle tiltak for
o Å videreføre leieforholdet for kolonihagene
o Å forhindre begrensninger eller avvikling av leieområdene for
kolonihageforeninger

•

Juridisk bistand til hagestyrene innenfor de områder som for øvrig fremgår av
dette punkt

•

Støtte til hageforeningenes kulturarrangementer
o Tiltaket skal rette seg mot omgivelsene og være beregnet på og åpent for
alle
o Andre støttemuligheter bør være prøvd
o Garanti om dekning av underskudd, mot fremlagt og godkjent regnskap.

•

Støtte til utbedringer, vedlikehold og tilsvarende
o Større utbedringer og vedlikehold av infrastruktur i kolonihagene for å
sikre offentlige krav til miljø og sikkerhet og rimelige krav til tidsmessig
standard. Gjelder i hovedsak eksterne kostnader til utredning av løsninger
og prosjektering.
o Tilskudd til tiltak som hever kvaliteten på fellesområder som park/fritidsanlegg for publikum

§ 6 Søknad om midler
Kolonihageforeningens styre kan søke om midler fra fondet.
Søknaden må være begrunnet og skal redegjøre for hvordan saken er behandlet i
hageforeningen. Det skal fremkomme hvilken egeninnsats og egne midler som ligger i
tiltaket.

Søknad sendes pr. e-post til fondsstyrets leder.

§ 7 Utdeling av midler
Fondsstyret behandler søknadene, og avgjør om tiltaket skal støttes, og med hvilket
beløp. Fondsstyrets avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.

§ 8 Vedtektsendringer
Forslag til endringer i fondets vedtekter eller nedleggelse kan kun vedtas på kretsens
årsmøte og må vedtas med 2/3 flertall av de frammøtte.
Forslag til endringer må ikke være i strid med med kretsens vedtekter.

§ 9 Fondets midler
Ved eventuell nedlegging av fondet tilfaller fondets midler Oslo krets av Norsk
kolonihageforbund.

