
FRILLESÅS FF
PINGISFOND

Historik
Frillesås Bordtennisklubb bildades under 50-talet och var en aktiv klubb fram till 80-talet. De hade sin klubblokal i Stuvs
Bygdegård där många pingisträningar och matcher genomförts under flera år. Från 90-talet och framåt har klubben gjort
några försök till att fortsätta verksamheten, men det har inte riktigt funnits något intresse att ta denna stafettpinne vidare.
Under 2021 togs beslutet att helt lägga ned Frillesås Bordtennisklubb och klubbens kvarvarande kapital delades ut till
aktiva föreningar i Frillesås. Föreningar som har en fin policy till ideell ungdomsverksamhet då önskan fanns att det
kvarvarande kapitalet skulle gynna barn och ungdomar.
Frillesås FF har fått del av detta och kapitalet har avsatts i en Pingisfond.

Ansökan Pingisfond
Aktiva medlemmar i Frillesås FF kan nu ansöka om bidrag ur denna fond och ansökan sker av enskilda individer som är
i behov av något för att kunna utföra sin idrott.

Ansökan går via ledaren i ett lag och beslut om utdelning sker av Frillesås FF’s styrelse. Vi tror att ledaren i ett lag har
den bästa informationen kring vem/vilka som kan tänkas behöva bidrag från Pingisfonden.

Det råder fullständig sekretess kring vem som ansökt och vem som fått utdelning.
Den kan till exempel vara en enskild spelare i ett lag som är i behov av en ny innebandyklubba eller
en fotbollsspelare som behöver nya fotbollsskor.

Det sker ingen utdelning av helt kontanta medel, utan den som ansöker och får beslut om utdelning får själv göra
inköpet, lämnar in kvittot (via ledaren) och sedan sker återbetalning från fonden via Frillesås FF’s kassör.

Om man önskar göra en ansökan om bidrag ur fonden kontaktar man;
sekreterare@frillesas-ff.se

Återkoppling sker med beslut samt information om hantering av inköp samt återbetalning.

Läs gärna mer om Frillesås Bordtennisklubb i bifogad fil samt tidningsurklipp från när de vann div 6 Halland, år 1977.
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