
GrIFK Fotboll Tukirahaston säännöt

1. Rahaston nimi
Rahaston nimi on GrIFK jalkapallorahasto.

2. Pääoma/ Rahaston perustaminen ja ylläpito
Jalkapallorahasto on osa GrIFK Fotboll rf:ää. Seuran hallitus toimii rahaston ylläpitäjänä ja valitsee

rahastotyöryhmän keskuudestaan.

3. Rahaston tarkoitus
Rahaston tarkoituksena on tukea vähävaraisista perheistä tulevien pelaajien jalkapalloharrastusta ja

kilpailutoimintaa. Tarkoituksena on turvata seuran pelaajien jalkapalloharrastuksen jatkuminen

niissä perheissä, joilla on taloudellisen tilanteen vuoksi vaikeuksia selvitä jalkapalloharrastuksen

kustannuksista.

4. Rahastosta tuettava toiminta
Rahastosta voidaan tukea lapsen varustehankintoja. Tuettavia varusteita on kengät, pallo ja peliasu.

Rahastosta voidaan tukea pelaajan joukkueen kausimaksuja, mutta rahastosta ei myönnetä tukea

rästimaksuihin. Rahastosta ei myönnetä tukea lapsen jäsen- tai toimintamaksuun. Rahastosta

yhdelle lapselle myönnettävä tuki voi olla korkeintaan 500€ kaudessa, kuitenkin siten, että se kattaa

enintään kolmasosan lapsen jalkapallon harrastuskustannuksista. Myönnettävät avustussummat

riippuvat kulloinkin rahaston lahjoitusten määrästä ja hakemusten määrästä. Avustus on

henkilökohtainen ja edellytyksenä on seuran jäsenyys.

5. Tukirahaston varainhankinta
Osa yhteistyökumppaneiden sponsoroinnista voidaan kohdentaa tukirahaston toimintaan.

Yhteistyökumppani päättää itse, haluaako tukea ja millä osuudella tukee tukirahastoa. Rahasto voi

kerätä pääomaa yrityksiltä, yksityishenkilöiltä saatuina lahjoituksina, seuran tai rahastotyöryhmän

järjestämien erilaisten tapahtumien ja tempausten tuottoina. Rahasto voi hakea pääomaa myös

erilaisilta järjestöiltä, liitoilta tai säätiöiltä.

6. Tukirahaston varojen erillisyys
Tukirahaston varat kirjataan kirjanpidossa omalle tililleen. Varoja varten on avattu erillinen

pankkitili.

7. Tuen hakeminen
Tukea haetaan seuran hallitukselta vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemus toimitetaan seuran

hallituksen puheenjohtajalle. Tukea voi lapsen puolesta hakea hänen huoltajansa tai muu läheinen

henkilö, valmentaja tai joukkueenjohtaja. Rahasto päättää vuosittain tuen hakuajat sekä haun

tarkemmasta ohjeistuksesta.

8. Tuen maksatus
Tuki maksetaan pelaajan joukkueen tilille mahdollisimman pian myönteisen tukipäätöksen jälkeen

tai vaihtoehtoisesti tuki voidaan kohdentaa suoraan MyClubissa lapsen osuudesta tehdyn laskun



maksamiseen.  Samoin tuki voidaan varustehankintojen osalta kohdentaa seuran varustetoimittajan

(InterSport Suomenojan) tekemään laskuun.

9. Rahaston sääntöjen muuttaminen
Rahaston säännöt vahvistaa seuran hallitus. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä

muilta osin paitsi liittyen rahaston tarkoitukseen, jolta osin muutoksesta päättää tarvittaessa seuran

varsinainen kokous.


