STATUTTER FOR
FOND FOR GODE MILJØTILTAK I FJELLREGIONEN
Fondet ble opprettet i ordinær generalforsamling 22.04.2016 ved disponering av overskudd fra
næringsavdelingen, FIAS Proff, i Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS, og skal bidra til
gode miljøtiltak.
•

Fondet administreres av et styre på 3 (tre) medlemmer og sammensettes slik:
o
o
o

•
•
•

•
•

Fondets kapital plasseres som en del av annen egenkapital i FIAS` balanse, og vil være et
øremerket fond – bundet driftsfond.
Fondets kapital utgjør pr 22.04.2016 NOK 101 538,-. Det avsettes årlig et beløp tilsvarende 10%
av overskuddet i FIAS Proff.
Renteavkastning fra foregående regnskapsår tilfaller fondet. Det vil til vanlig bli delt ut midler fra
fondet årlig, forutsatt at fondsstyret finner kandidater som oppfyller kravene. Fondets midler
skal ikke benyttes til administrasjon av fondet.
Utlysning med frist for innsendelse utlyses på FIAS` hjemmesider, i sosiale medier og i
lokalpressen. Søknadsfrist vil til vanlig være 30.04.
Utdeling av midler gis til enkeltpersoner, lag og foreninger, bedrifter eller andre organisasjoner
som bidrar til:
o
o
o
o

•
•
•
•
•
•
•

Daglig leder i FIAS
Leder for FIAS Proff
Nestleder i styret i FIAS

Forhold knyttet til forurensningsproblematikk
Kompetanseheving/bevisstgjøring om miljø
Utvikling av miljøvennlige løsninger
Gode miljøtiltak

Ved tildeling av midler må prosjektet være påbegynt innen 1 år etter tildeling. Det kan ikke søkes
om ny tildeling før prosjektet er sluttført.
Mottager forplikter seg til å gi tilbakemelding på hvordan midlene er brukt, og hvilke resultater
som er oppnådd. Midlene kan ikke benyttes til ordinære driftsutgifter.
Midlene skal som hovedregel ikke utbetales som forskudd, men etterbetales mot framvist
dokumentasjon på faktiske utgifter. Fondets styre kan fravike prinsippet om etterbetaling.
Den som tildeles midler fra fondet må si seg villig til å benytte FIAS` logo i sitt arbeid.
FIAS kan fritt benytte resultatet, om FIAS finner det formålstjenlig, i sin markedsføring.
Ansatte i Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap kan ikke søke om støtte fra fondet.
Endringer av statuttene må godkjennes av FIAS` styre.

Statuttene vedtatt i styremøte i Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap den 08.09.2016, med
endring av styrets sammensetning, vedtatt 9.9.2021.
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