
FOND FOR VEDLIKEHOLD OG DRIFT AV RS RISØR II 

Fondet er opprettet 17.mars 2018 i henhold til vedtak på årsmøtet i Venneforeningen RS Risør II. 

Fondet er opprettet med midler fra Venneforeningen RS Risør II sin egenkapital. 

Vedtekter: 

Fondets vedtekter beskriver fondets hensikt, grunnfinansiering, eieransvar og anvendelse av fondets 

midler. 

 

§ 1. Formål. 

Fondet skal sikre finansiering til fremtidig drift av RS Risør II 

Fondets midler skal brukes til kostbare vedlikeholdsoppgaver, nødvendige reparasjoner og 

nyanskaffelser til RS Risør II, slik at RS Risør II til enhver tid skal være i forsvarlig god stand, 

sjødyktig og oppfylle de krav og spesifikasjoner som kreves for å anvende båten til de formål og 

oppgaver som Venneforeningen RS Risør II påtar seg.  

§ 2. Fondets navn. 

Fondets navn er:   Fond for vedlikehold og drift av RS Risør II 

§ 3. Grunnkapital og plassering av fondets midler. 

Ved etablering av fondet, 17.mars 2018, er grunnkapitalen kr. 500.000. 

Fondets midler skal normalt og til enhver tid være plassert på bankkonto til høyest mulig rente. 

Etter vedtak i årsmøte for Venneforeningen RS Risør II kan styret plassere inntil 50 % av fondets 

midler på annen måte enn som kapitalinnskudd i bank, men allikevel slik at midler plassert på annen 

måte enn kapitalinnskudd kan frigjøres ved behov og anvendes til fondets formål. 

Annen plassering av fondets midler enn som kapitalinnskudd i bank skal være sikker. Fondets midler 

skal ikke være gjenstand for finansiell spekulasjon. 

Alle endringer i fondets grunnkapital, grunnkapitalens størrelse og plassering, skal rapporteres til 

årsmøtet i Venneforeningen RS Risør II. 

§ 4. Avkastning av fondsmidlene og tilvekst til fondet. 

Årlig avkastning av fondets midler tilføres normalt fondet. 

Årsmøtet i Venneforeningen Risør II tar stilling til om deler av foreningens årlige overskudd og 

egenkapital skal avsettes som tilvekst til fondet.  

Tilvekst til fondet kan også skje ved donasjoner. 

§ 5. Eierskap og ledelse. 

Fondet eies av Venneforeningen RS Risør II.  

Fondet bestyres i årsmøteperioden av det valgte styret i Venneforeningen RS Risør II.  

§ 6. Bruk av fondets midler. 

Midlene i fondet kan ikke brukes til andre formål enn det som framgår av vedtektenes § 1. 

Fondets midler skal brukes til formål som årsmøtet i Venneforeningen RS Risør II bestemmer, etter 

vedtak i årsmøtet. 

Fondsstyret har allikevel fullmakt til å bruke inntil 150.000 kr av fondets midler til nødvendige 

og akutte formål i årsmøteperioden. Bruk av slik fullmakt forutsetter eget vedtak i styret. 

§ 7. Rapportering, regnskap og revisjon. 

Fondets styre avgir årlig rapport om bruk av fondets midler og framlegger årsregnskap til årsmøte i 



Venneforeningen RS Risør II. Årsmøtet i Venneforeningen Risør II godkjenner rapport og regnskap. 

Årsmøte i Venneforeningen RS Risør II oppnevner revisor for fondet. 

§ 8. Opphør av fondet. 

Fondet opphører hvis Venneforeningen RS Risør II avhender båten RS Risør II. 

Årsmøte i Venneforeningen RS Risør II kan etter vedtak bestemme opphør av fondet. 

Ved opphør av fondet skal fondets midler i sin helhet tilbakeføres til Venneforeningen Risør II sin 

egenkapital og midlene skal brukes i henhold til Venneforeningen RS Risør II sine vedtekter og formål.  

§ 9. Endringer av fondets vedtekter. 

Årsmøte i Venneforeningen RS Risør II kan gjennom vedtak bestemme endringer i fondets vedtekter. 

 

Risør. 17.mars 2018 

Styret i Venneforeningen RS Risør II. 

Vedtatt på årsmøte i Venneforeningen RS Risør II, 17.mars 2018 

  

  


