Vedtekter for Svartlamon Solidaritetsfond
Formål:
Svartlamon Solidaritetsfond har som formål å yte økonomisk støtte til politisk, sosialt eller miljøfremmende arbeid, eller til andre formål som Svartlamons beboere ønsker å vise solidaritet med.
Fondskapitalen og  annen avkastning av denne kan benyttes til å hjelpe folk som er i økonomiske vanskeligheter. Videre skal fondet brukes av beboermøtet til annet solidaritetsarbeide.
Fondets midler skal i utgangspunktet ikke anvendes til sanering av gjeld eller til dekning av manglende leie.

Tildeling:
Fondet forvaltes og støtte tildeles av beboerne på Svartlamon, gjennom Svartlamon beboerforening. Forslag om støtte må utlyses skriftlig med vedtakstekst i forkant av møtet. Vedtak kan fattes når det er min. 10 personer tilstede på et lovlig innkalt møte, jfr. statuttene for Svartlamon beboerforening, og krever konsensus.

Vedtak om tildeling skal attesteres av møtereferent, samt minimum 2 møtedeltakere utenom kassererne.
Vedtak om tildeling kan ikke fattes uten at fondet har et sekretariat.
Tildelingene begrenses av fondets innestående midler.
Dersom en tildeling ikke er utbetalt etter ett år faller den bort.

Administrasjon:
Solidaritetsfondet skal ha et sekretariat bestående av 2 kassererer. Kassererne kan bare disponere fondets midler i fellesskap, og etter gyldige og attesterte tildelinger. Sekretariatet skal føre oversikt over vedtak om støtte, over disponible midler samt fondets vedtekter.
Sekretariatet sitter inntil ett nytt er valgt, eller til et medlem trekker seg.
Sekretariatets skal fremlegge et årsregnskap som viser fondets kapital og hvordan det er disponert hvert år.

Inntekter:
Solidaritetsfondet tilføres hver måned et beløp på kr. 25 kr. fra hver leietaker i Svartlamoen boligstiftelse. Beløpet kreves inn av boligstiftelsen på vegne av solidaritetsfondet, som en del av husleien. Beløpet er ikke en del av boligstiftelsen midler, og kan ikke disponeres av denne. Solidaritetsfondet er ellers åpent for frivillige bidrag.

Vedtektsendringer:
Fondets vedtekter kan endres i samsvar med statuttene for Svartlamon beboerforening. Dersom Svartlamon beboerforening opphører, vil solidaritetsfondet følge beboerforeningas siste gyldige statutter i overgangsperioden frem til første påfølgende vedtektsendring. 

Oppløsning:
Solidaritetsfondet kan oppløses ved 2/3 flertall på beboermøtet. Fondets midler tildeles i tråd med vedtektene før fondet oppløses.
