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Vedtekter – Jarls ungdomsfond for idrett og kultur i Tvedestrand 

1. Formål 
Jarls ungdomsfond for idrett og kultur skal initiere og støtte opp under ulike kulturtilbud i kommunen 

men skal ha et særlig fokus på aktivitet til ungdom mellom 13 og 18 år. 

Fondet skal gi mulighet for eksterne aktører å investere i og bidra til kulturell mangfold og utvikling i 

kommunen. 

 

2. Målgruppe 
Unge mellom 13 og 18 år. 

Fondet skal i sitt arbeid vektlegge fordeling av midler til 

 lag og foreninger, organisasjoner, enkeltpersoner som tilgodeser kultur- og idrettstiltak til 

ungdom  

 unge (13-18 år) som vil videreutvikle sitt talent innen idrett, kunst og kultur. 

 

3. Fondsstyre 
Et medlem velges av medlemmene i Ungdomsrådet 

Et medlem velges av medlemmene i Kulturforeningen 

Et medlem velges av Tvedestrand idrettsråd 

 Fondsstyret kan oppnevne et ytterligere medlem om ønskelig. 

Fondsstyret velger selv sin leder av og blant fondsstyrets medlemmer. 

Tvedestrand kommune, v/rådmannen sørger for sekretærbistand til styret. 

Fondsstyret har møter 2 ganger i året.  Møtehyppighet kan utvides avhengig av fondets likvider. 

 

4. Fondsstyrets oppgaver 
Fondsstyret skal  

 arbeide aktivt for å profilere fondet slik at private, bedrifter, lag og foreninger kan bidra 

økonomisk med fondsmidler.   

 kunne fordele inntil 90% % av de til enhver tid innestående fondsmidler. 

 fordele midler etter søknad, herunder godkjenne for utbetaling. 

 holde seg orientert om idrett og kultur i sitt nærområde. 
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5. Fondets midler forvaltes av 
Tvedestrand kommune i bundet driftsfond. 

 

6. Søknadskriterier 
 Søker må ha tilhold i Tvedestrand.  

 Søknaden skal være i tråd med aktiviteter/tiltak som beskrevet ovenfor under “Målgruppe”.  

 Søkere under 18 år må ha en foresatt over 18 som medunderskriver 

 Søker må i søknaden opplyse når og hvordan tilskuddet skal utbetales, herunder kontonr. 

 Tilskuddsmottakere plikter å rapportere hvordan midlene er brukt  

 

7. Søknadsfrist 
Skriftlig søknad med nødvendige vedlegg skal sendes til 

Jarls ungdomsfond for idrett og kultur, Tvedestrand kommune, Boks 38, 4901 Tvedestrand 

Innen 15. mars eller 15. september det enkelte år.   

Det kan legges inn andre søknadsfrister dersom midlene i fondet tilsier det.  

Følgende vedlegg skal følge søknaden: 

 Beskrivelse av tiltaket inklusiv tidsplan 

 Forventede kostnader av tiltaket 

 

8. Saksbehandling 
Tvedestrand kommune sørger for at utbetaling fra fondet skjer i tråd med fondsstyrets vedtak. 

 

9. Rapportering/utbetaling  
Normalt utbetales tilskuddet etter at rapportering er avlagt og godkjent av fondsstyret. 

 

    10.  Endringer i nærværende vedtekter 
Fondsstyret kan selv gjøre endringer i disse vedtektene, dersom det er behov for det og det ikke 

strider mot intensjonene med fondet. 

 

 

 


