Vedtagelse  på  Enhedslistens  årsmøde  2016:  
  
  

Vedtægter  for  Rød  Fond  
§  1.  Navn  
Rød  Fond  

§  2.  Formål  
Rød  Fond  er  en  intern  fond  i  Enhedslisten.  
  
Fonden  har  følgende  formål:  
● at  yde  støtte  til  græsrodsaktiviteter  med  politisk  og  kulturelt  samfundskritisk,  rebelsk  
indhold,  
● især  at  yde  støtte  til  aktiviteter,  der  har  svært  ved  at  skaffe  finansiering  fra  anden  
side,  
● der  kan  også  ydes  støtte  i  form  af  »prisuddeling«  og  andre  formål,  hvor  der  ikke  
ligger  en  ansøgning,  
● kun  i  særlige  tilfælde  kan  der  ydes  støtte  til  aktiviteter,  der  gennemføres  alene  afn  
Enhedslistens  lokalafdelinger,  udvalg  eller  andre  organer.  
  
Desuden  kan  fonden  bidrage  til  løsningen  af  evt.  fremtidige  likviditetsproblemer  i  
Enhedslisten  
● her  kun  i  form  af  »lån«,  mod  betaling  af  en  rente  svarende  til  renten  på  typiske  
statsobligationer.  
  
Rød  Fond  skal  endvidere  årligt  uddele  Enhedslistens  græsrodspris  bestående  af  10.000  kr.  
Beløbet  gives  til  en  eller  flere  personer  eller  en  organisering,  som  via  sit  virke  har  gjort  sig  
fortjent  til  at  modtage  prisen,  men  hvor  der  ikke  foreligger  en  ansøgning.  
Uddelingen  finder  sted  i  forbindelse  med  Enhedslistens  årsmøde.  

§  3.  Ledelse  og  organisering  
Rød  fond  ledes  af  en  bestyrelse  på  6  personer.  5  vælges  på  årsmødet  og  en  vælges  af  
Enhedslistens  hovedbestyrelse.  
  
Det  HB-valgte  medlem  er  Rød  Fonds  kontaktperson  og  tovholder.  Det  afgående  HB-medlem  
fortsætter,  til  den  nye  kontaktperson  er  udpeget  af  HB.  
  
De  5  årsmødevalgte  kan  ikke  samtidig  sidde  i  Enhedslistens  hovedbestyrelse.  
  
Bestyrelsen  for  Rød  Fond  fastsætter  selv  sin  arbejdsgang,  men  skal  dog  være  i  stand  til  at  
træffe  afgørelse  også  om  hastende  ansøgninger.  

§  4.  Fondens  indtægter  
Fonden  får  sine  indtægter  fra  renteindtægter  ved  anbringelse  i  statsobligationer  eller  udlån  til  
tilsvarende  forrentning.  
Fondens  midler  er  kommet  via  bevillinger  fra  Enhedslisten  og  Enhedslisten  kan  også  i  
fremtiden  beslutte  at  give  yderligere  midler  til  Rød  Fond,  for  at  opbygge  yderligere  kapital,  så  
renteafkastet  kan  stige.  

§  5.  Uddeling  
Bevillinger  af  støtte  sker  i  form  af:  
● kontante  bevillinger  efter  ansøgning,  
● underskudsgaranti,  
● i  særlige  tilfælde  i  form  af  kortfristede  lån.  
  
Længerevarende  og/eller  større  (uden  for  rammen)  lånearrangementer  forudsætter  
rentebetaling  svarende  til  renten  på  statsobligationer.  
  
De  årlige  bevillinger  må  ikke  overstige  den  besluttede  bevillingsramme.  

§  6.  Fondens  økonomi  
Enhedslistens  hovedbestyrelse  skal  sikre  at  Rød  Fonds  bestyrelse  senest  i  december  hvert  
år  får  meddelelse  om  det  forventede  renteafkast  det  kommende  år  og  dermed  den  ramme,  
Rød  Fond  har  for  sine  uddelinger.  
  
Desuden  skal  en  nyvalgt  bestyrelse  senest  en  måned  efter  det  årsmøde,  hvor  de  er  valgt,  
have  tilsendt  den  seneste  opgørelse,  af  hvilket  beløb,  der  er  til  uddeling  resten  af  året.  
  
Rød  Fond  skal  senest  en  måned  efter  hvert  kvartals  udløb,  have  tilsendt  kontoudtog,  hvoraf  
det  fremgår,  hvor  stor  rentetilskrivningen  har  været  og  hvor  mange  uddelinger,  der  har  været  
foretaget,  samt  en  opgørelse  af,  hvor  stort  et  beløb,  der  derefter  er  tilbage  til  uddeling.  Rød  
Fonds  bestyrelse  har  derudover  altid  ret  til  at  få  kopi  af  kontoudtog  efter  anmodning.  
  
Rød  Fonds  bestyrelse  skal  sikre,  at  Enhedslistens  landskontor  senest  en  uge  efter  hver  
beslutning  om  uddeling  får  besked  om  denne,  således  at  besluttede  uddelinger  kan  indgå  i  
opgørelsen  over  resterende  beløb  til  uddeling,  selvom  en  uddeling  endnu  ikke  måtte  være  
udbetalt.  
  
Der  må  ikke  afholdes  udgifter  til  fondens  egen  administration  eller  annoncering  (annoncering  
forudsættes  at  kunne  klares  ved  diverse  gratis  annoncer  herunder  i  Enhedslistens  
medlemsblad).  
  
Fonden  har  separat  konto,  men  er  en  del  af  Enhedslistens  økonomi  og  revideres  af  
Enhedslistens  revisor.  

  
Der  må  ikke  stilles  bureaukratiske  formkrav  til  ansøgning  eller  regnskab  (for  
modtagerne).  
  
Som  besluttet  på  Enhedslistens  Bestyrelsesmøde  den  12.4.1997  og  ændret  af  
Enhedslistens  årsmøde  1.  april  2001,  og  igen  på  Enhedslistens  årsmøde  d.  26.-27.  
september  2015,  og  igen  på  Enhedslistens  årsmøde  14.-16.  maj  2016.  
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