
Statutter Arne Rufoss Minnefond, gjeldende fra og med 1.1.2020  

Arne Rufoss Minnefond er iverksatt av årsmøte i Bundefjorden Seilforening 24. 

februar 2005. Basisen for fondet er inntektene ved salget av Ynglingen «Siela,» som 

Arne Rufoss donerte til BSF ved hans bortgang i 2003, kr. 19000. Arne Rufoss var en 

pådriver for juniormiljøet i foreningen, og fondet opprettes i hans ånd.  

Hensikten med fondet:  

• Bidra til å øke junioraktiviteten i Bundefjorden seilforening gjennom støtte til 

internasjonale mesterskap for juniorseilere. Det er et mål at seilerens dyktighet 

og ikke foreldrenes økonomi skal avgjøre mulighetene for internasjonal 

deltagelse og deltakelse i Seilsportligaen.  

• Andre tiltak som gagner juniorseiling i Bundefjorden seilforening.  

• Finansiell reserve i hvis klubben trues økonomisk.  

Statutter: 

Minnefondet forvaltes av styret i Bundefjorden Seilforening.  

Styret står fritt til å endre statuttene om det finner det hensiktsmessig. 

Styremedlemmer som har barn som er søkere anses inhabile i å beslutte innstillingen.  

Krav som må være oppfylles for å komme i betraktning:  

• Seiler er 25 år eller yngre  

• Medlem av Bundefjorden Seilforening og historikk på at kontingent er betalt 

ved forfall  

• Må delta regelmessig på treningene i BSF s regi og således fungere som en 

rollemodell for andre seilere.  

• Uttatt til internasjonalt mesterskap og Seilsportligaen basert på konkurranse. 

For deltagelse i EM og VM hvor det ikke er uttakning, må seileren være rangert 

i den øvre 1/3 i sesongens NC konkurranser, eller tilsvarende regattaer for de 

klasser det ikke gjennomføres NC (gutter/ jenter vurderes separat) for å kunne 

få tildelt midler, til det internasjonale mesterskap. Det gis midler kun til ett 

mesterskap i sesongen.  

• Styret kan også med skjønn tildele ekstraordinær støtte til seilere som avviker 

fra ovenstående. Styret kan også tildele midler som direkte går til finansiering 

av aktiviteter eller utstyr for barn og ungdomsaktivitetene.  

• Mesterskap man er uttatt til må være gjennomført før midler innstilles. Det 

innstilles på̊ utbetaling, men med forbehold om at BSF regnskap generer et 

overskudd ved årsslutt. Krav om overskudd i årsregnskapet kan fravikes, hvis 

det er nok likviditet i selskapet, når det har oppstått nødvendige 

ekstraordinære utgifter i året, som har medført underskudd. Penger kan også 

deles ut om det er avsatt tilstrekkelige midler i Rufoss fondet (jfr. Eget vedlegg 



på Finansiering av Rufoss fondet). Endelig utbetaling gjøres umiddelbart etter 

årsmøtet, når endelig regnskap for året er vedtatt.  

• Søknad om støtte fra fondet sendes til styret i BSF etter gjennomført 

mesterskap senest innen 31.12  

• Det søkes elektronisk på eget søknadsskjema som er lagt ut på 

www.bundefjordenseilforening.no. Her meldes hvilket internasjonale 

mesterskap seileren har deltatt på. Styret innstiller beløp basert på skissert 

metodikk i vedlagte finansieringsplan.  

• Utbetaling skjer umiddelbart etter årsmøte når regnskapet er avlagt og vedtatt.  

  



VEDLEGG: Finansieringsplan for støtte til Toppseilere  

Finansiering av Toppseilere i Bundefjorden Seilforening. 

• Det maksimale beløp som kan utdeles er inntil overskuddet av aktivitetsukene 

det enkelte år, samt oppsparte midler i Rufoss fondet dog maksimert oppad til 

NOK 5000 per G. (det maksimale beløp kan styret beslutte å endre på sikt) 

• År hvor få eller ingen seilere kommer i betraktning til internasjonale 

mesterskap- avsettes deler eller hele overskudd av aktivitetsukene til Rufoss 

minnefond for senere utdelinger. 

G= Grunnbeløp (som vil variere fra år til år avhengig av overskudd fra aktivitetsukene 

evt. andre finansieringskilder som skal benyttes til å støtte gode seilere- dog oppad 

til NOK 5000 per G) 

1G = uttak til Nordisk Mesterskap 

2G= uttak til Europa Mesterskap 

3G=uttak til Verdens Mesterskap/Ungdoms OL 

Talleksempel: 

Eksempel 1 : Overskudd fra aktivitetsuken er NOK 30 000 

Vi har: 

2 seilere kvalifisert til NoM, det betyr 1 G + 1 G 

1 seiler kvalifisert til EM, det betyr 2 G 

1 seiler kvalifisert til VM ellerUngdoms OL, det betyr 3 G 

Sum G er 7 G 

NOK 30000/ 7 = 4285 er 1 G 

Fasit: 

De to seilere som kom til NoM får hver 4 285 

Den ene seiler som kom til EM før 2G det vil si 4 285X2= 8 571 Den tredje seiler som 

kom til VM får 3G det vil si 4285X3= 12855 

Sum utdelt er NOK 30 000 

Eksempel 2: Overskudd fra aktivitetsuken er NOK 60 000 



Vi har: 

2 seilere kvalifisert til NoM , det betyr 1 G + 1 G 

1 seiler kvalifisert til EM, det betyr 2 G 

1 seiler kvalifisert til VM/ungdomsOL, det betyr 3 G 

Sum G er 7 G 

NOK 60000/ 7 = 8571 er 1 G, vi har regler om at 1 G ikke kan overstige NOK 5000 

Fasit: 

De to seilere som kom til NoM får hver 5 000 

Den ene seiler som kom til EM før 2G det vil si 5000X2= 10000 

Den tredje seiler som kom til VM får 3 G det vil si 5000 X 3= 15000 

Sum utdelt er NOK 35 000 

Resterende overskudd av aktivitetsuken dette året avsettes til Rufoss fondet. Dette 

året blir NOK 60 000- NOK 35 000= 25 000 avsatt til Rufoss fondet. 

På den måten bygger vi opp også fond og ”sikrer” oss at det også er penger til 

fremtidige gode seilere. 

Styret forbeholder seg retten til å benytte skjønn og revidere reglene for tildeling. 

 


