
BODØ OG OMEGNS TURISTFORENINGS JUBILEUMSFOND 
 

Statutter/vedtekter vedtatt av ordinær generalforsamling 

i Bodø og Omegns Turistforening den 5. mars 2008,  

endret av ordinær generalforsamling 29. mars 2017 

 

§1 Navn 

Fondets fulle navn er ”Bodø og Omegns Turistforenings fond til foreningens 150 års jubileum 

i 2040”, i kortform: BOTs Jubileumsfond. 

 

§2 Den frivillige organisasjonens formål 

Fondets formål er i samsvar med Den Norske Turistforening og Bodø og Omegns 

Turistforenings formål: Å arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og 

for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. 

Bodø og Omegns Turistforening er en del av den landsomfattende forbundsorganisasjon ”Den 

Norske Turistforening” som ikke har erverv som formål. Den Norske Turistforening har et 

overordnet ansvar for kontroll med jubileumsfondets midler.  

 

§3 Fondets formål 

Fondet kan gi støtte til allmennyttige tiltak i regi av BOT for å fremme et enkelt friluftsliv i 

foreningens arbeidsområde. Fondet vil særskilt støtte barne- og ungdomsrettet arbeid, 

helsefremmende tiltak, samt arbeid for vern av natur- og kulturgrunnlaget for friluftslivets 

utøvelse. Formålet må også være i samsvar med de til enhver tid gjeldende vedtekter i Bodø 

og Omegns Turistforening og i Den Norske Turistforening. 

 

§4 Gaver til BOTs Jubileumsfond 

Fondet kan motta gaver fra enkeltpersoner og fra bedrifter. For enkeltpersoner gis det p.t. 

skattemessig fradrag for gaver som utgjør minst kr. 500  – maksimalt kr. 12.000 pr. år (jfr. 

Skatteloven § 6-50). 

Fradragsretten omfatter p.t. både gaver som ytes av personlige skattytere og av selskaper som 

er eget skattesubjekt, f.eks. aksjeselskap. Det er ikke noe krav at gavegiveren er medlem av 

Bodø og Omegns Turistforening. 

Det skattemessig fradrag gis i hht de til enhver tid gjeldende skatteregler, og kan være 

gjenstand for endringer. 

Fondet kan også motta testamentariske gaver. For slike gjelder de regler om arveavgift og 

avgiftsfritak som til enhver tid er vedtatt av Stortinget.  

Gaver til fondet skal registreres i et eget register som hvert år rapporterer til 

skattemyndighetene, i samsvar med myndighetenes krav. 

 

§5 Fondets styre 

Styre for BOTs Jubileumsfond velges av foreningens generalforsamling. 

Styret for BOTs Jubileumsfond skal bestå av 3 personer som alle er medlemmer av Bodø og 

Omegns Turistforening. Styret skal ha en rimelig balanse når det gjelder alder og kjønn. 

Funksjonsperioden for styremedlemmer er 3 år, men slik at et styremedlem er på valg hvert år 

 

§6 Fondets kapitalforvaltning 

Grunnkapitalen ved fondets stiftelse er kr. 100 000,-. 

Gaver til Jubileumsfondet legges til fondets grunnkapital. 

Fondets midler skal forvaltes atskilt fra BOTs daglige drift. 



Når fondet har passert kr 300 000 kan siste års innskudd disponeres påfølgende år til barne- 

og ungdomsarbeid, innenfor fondets formål og vedtekter. 

Grunnkapitalen kan ikke utbetales eller benyttes før ved fondets opphør i 2040. 

Det stilles følgende krav til forvaltning av fondets midler: 

 Krav til fondets avkastning: NIBOR eller tilsvarende, redusert med en margin på inntil 

0,25 %. 

 Krav til fondets risikoprofil: Fondet skal ikke ta vesentlig finansiell risiko. Midlene skal 

plasseres i bankinnskudd eller i papirer som er utstedt eller garantert av stat eller 

tilsvarende. Midlende kan ikke plasseres i utlandske institusjoner. 

 

Fondets disposisjoner og regnskapsførsel skal revideres av statsautorisert eller registrert 

revisor. Revisjonsrapport for fondet skal legges fram på BOTs årlige Generalforsamling 

 

§7 Utdeling fra fondet 

Fondets styre avgjør om hvor stor del av avkastningen fra fondet som skal deles ut i det 

enkelte år. Fondets styre foretar årlig utlysning av midler fra fondet og fastsetter 

søknadsprosedyre og kriterier for prioritering av utdelte midler. 

Det utdeles en gang pr. år på grunnlag av avkastning i foregående regnskapsår.  

Tildeling av fondets midler kunngjøres på BOTs generalforsamling. 

 

§8 Opphør av fondet 

Jubileumsfondet opphører ved  BOTs 150 årsjubileum i  januar 2040. Da kan hele eller deler 

av grunnkapitalen brukes til jubileumshytte eller annen investering i tråd med fondets formål. 

 

Hvis ikke hele grunnkapitalen brukes, kan det resterende gå inn i grunnkapital for et nytt 

jubileumsfond for BOTs 200-årsjubileum i 2090. 

 

§9 Vedtektsendring 

Forslag om endring av disse vedtekter krever enstemmighet i fondsstyret. 

Vedtektsendring vedtas av BOTs generalforsamling med vanlig flertall. 

 


