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Marit Hammernes fondet 
 

«Jeg har hjertet mitt hos Asker Skiklubb og 

jeg føler det er en positiv plikt og mitt samfunnsansvar å bidra». 

 

Marit Hammernes var æresmedlem i Asker Skiklubb. Hennes innsats for klubben har 

motivert og inspirert mange. Hun har bidratt til Asker Skiklubbs utvikling og har vært 

viktig for hvordan klubben fremstår i 2014.  

 

Asker Skiklubb er avhengige av frivillige. Vi trenger mennesker som Marit 

Hammernes for å utvikle og tilpasse klubben til den tiden vi lever i. Asker Skiklubb 

har derfor opprettet et fond og en frivillighetspris i Marit Hammernes sitt navn. Prisen 

deles ut en gang i året til én eller flere som har utmerket seg ved sin frivillige innsats i 

Asker Skiklubb.  

 

1. Marit Hammernes fondet er opprettet for å fremme og støtte aktivitet som 

bygger på frivillig innsats i Asker Skiklubb og utdeles som et stipend. 

2. Frivillighetsprisen er opprettet for å hedre og fremme frivillig innsats i Asker 

Skiklubb og deles ut som diplom for frivillig innsats.  

 

På denne måten vil vi ikke bare minnes Marit Hammernes, men vi vil også hedre 

hennes forbilledlige innsats og løfte frem andre ildsjeler som bidrar.  

 

*********** 

 

Asker Skiklubb – Stipend 

Hvert år vil Asker Skiklubb hedre én eller flere frivillige med et innsatsdiplom og et 

stipend. Stipendet skal gå til en aktivitet i klubben som vedkommende brenner for. 

Den/de som mottar Frivillighetsprisen bestemmer hvilken aktivitet eller gruppe i 

Asker Skiklubb som skal motta det årlige bidraget fra fondet.  

 

 Fondets grunnlag er basert på innsamlede midler i forbindelse med Marit 

Hammernes sin bortgang. 

 Renteavkastningen fra Marit Hammernes fondet foregående år vil inngå som 

en del av det totale fondet.  

 Fremtidige bidrag til fondet vil inkluderes fortløpende og bidra til å øke 

fondets totale størrelse.   

 

 

Marit Hammernes Frivillighetspris utlyses i januar av klubbens administrasjon og 

deles ut i forbindelse med årsmøtet i Asker Skiklubb.  
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Følgende statutter gjelder for fondet:  

 

1. Marit Hammernes fondets midler forvaltes av Rådet i Asker Skiklubb. 

Renteavkastningen og evt. ny kapital tilføres fondet. 

  

2. 10 % av fondets verdi maks oppad til kr. 10 000,- , deles årlig ut til én eller 

flere frivillige i Asker Skiklubb.  

 

3. Asker Skiklubbs hovedstyre vil årlig tilføre fondet samme sum som utdeles, 

minus rentebeløpet, og slik sikre fondets fremtid. Fondet opprinnelige kapital 

kan ikke angripes. 

 

4. Midlene kan tildeles personer som har gjort en ekstraordinær innsats som 

frivillig ressurs for Asker Skiklubb.  

 

5. Forslag på kandidater til Marit Hammernes Frivillighetspris fremmes og 

prioriteres av den enkelte gruppe og sendes klubbens administrasjon. 

Forslagene skal inneholde: Kandidatenes navn, adresse, fødselsdato og en 

beskrivelse av  den frivillige innsatsen i klubben som ligger til grunn for 

forslaget. 

 

6. Oversikt over foreslåtte  kandidater sendes videre til Rådet i Asker Skiklubb. 

Rådet som er fondets styre, vurderer kandidatene og utpeker årets 

prisvinner(e). Styrets vedtak er endelig. 

 

7. Hvis prisen et år ikke blir utdelt (eksempelvis ved mangel på kvalifisert 

kandidat), vil det aktuelle tildelingsbeløpet forbli i fondet sammen med 

påløpte renter.  

 

8. Dersom Asker Skiklubb oppløses, overføres midlene i Marit Hammernes 

Fondet til den organisasjon som for ettertiden vil erstatte Asker Skiklubb.  
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