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STATUTER FÖR BIOSFÄROMRÅDETS GULLD-FOND
§1
För att bidra till ökat intresse och genomslagskraft för hållbarhetsfrågor har BIOSFÄROMRÅDE
VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE bildat Biosfärområdets GULLD-fond (GULLD = Globala
Utmaningar, Lokala Lösningar och Drivkrafter).

§2
Fondens ändamål är att stödja enskilda och organisationer som i Biosfärområdets anda
finner, skapar eller visar lokala lösningar på globala utmaningar i praktiken, så att goda
förutsättningar utvecklas för kommande generationer att leva och verka i Biosfärområdet.
Föreningens gällande verksamhetsinriktning ska vara vägledande vid beslut om utdelning ur
fonden.
§3
Fondens namn är Biosfärområdets GULLD-fond. Dess verksamhet ingår i Biosfärområde
Vänerskärgården med Kinnekulles verksamhet, organisationsnummer 802447-2782, nedan
benämnd Biosfärområdet.
§4
Biosfärområdets styrelse är ansvarig för fondens förvaltning.
§5
Fonden marknadsförs av Biosfärområdet.
§6
Beslut om medelstilldelning ur fonden fattas av Biosfärområdets styrelse, eller av styrelsen
utsedd delegation. I fallet då styrelsen ger delegation, ska delegationen bestå av minst tre av
styrelsens ordinarie ledamöter.
§7
Utdelning av fonden sker en gång per år. Ansökan till fonden ska vara styrelsen tillhanda
senast den 15 april. Utdelning sker på eller i anslutning till biosfärdagen den 2 juni.
§8
Den årliga utdelningen av fonden får vara maximalt fem procent av fondens kapital.
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§9
Alla som vill bidra till GULLD-fondens ändamål har möjlighet att lämna penninggåvor till
fonden. Om sakliga skäl föreligger så äger Biosfärområdets styrelse rätten att tacka nej till
gåva. Penninggåvor får inte vara förknippade med villkor som på något sätt strider mot
ändamålet i Biosfärområdets stadgar.
§10
Varje år avsätter Biosfärområdet tio procent av intäkterna från medlemsavgifterna till
fonden.
§11
GULLD-fonden utgör en egen resultatenhet i Biosfärområdets redovisning och bokförs som
en särskild tillgång i Biosfärområdets balansräkning.
§12
Räkenskaperna avslutas per kalenderår och ska liksom Biosfärområdets verksamhet i övrigt
granskas av Biosfärområdets revisorer.
§13
Upplösning av fonden beslutas med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra
följande föreningsstämmor varav en ska vara ordinarie. Vid fondens upplösning ska
tillgångarna överföras till och användas i Biosfärområdets ordinarie verksamhet.

