
PARGAS IDROTTSFÖRENING r.f.
REGLEMENTE FÖR  PIF-CENTER FONDEN
Bakgrund:
 Den akuta bristen på halltider för inomhusträning i Pargas, i synnerhet för juniorer, gjorde att 
Pargas Idrottsförening r.f.  (PIF)  år 2015 grundade fastighetsbolaget  Fastighets Ab PIF-
Center Kiinteistö Oy, med uppgift  att äga,  förvalta och uthyra de inköpta industrihallarna på 
Norrbyåsen, vilka ombyggs till inomhushallar. PIF (64%) är tillsammans med 
systerföreningen Pargas Knatteliga (PKNL 12,5%) bolagets majoritetsaktieägare med en 
sammanlagd ägarandel om 76,5 procent. Nordkalk Oyj äger 19,5 procent av aktiestocken 
och PIF ordförande Folke Lindström 4 procent. 
Målsättningen med de nya inomhushallarna är att bereda mångsidiga möjligheter för 
idrottskultur, sport och idrott särskilt för ungdom, samt därutöver även skapa förutsättningar 
att bredda utbudet i staden för andra kulturella ändamål.
För att  kunna förverkliga sina ambitioner och skapa en grund för de ekonomiska 
förutsättningarna, har PIF/ Centralstyrelse (CST) grundat en fond kallad PIF-Center Fonden.
 Fonden  är ingen egen juridisk person utan den är en integrerad del av  PIF:s verksamhet 
och räkenskaper. Fonden har ett eget bankkonto som får användas endast för Fondens 
ändamål. Fonden har en egen redovisning, vilken granskas i samband med föreningens 
årsrevision. 

Principer för PIF-Center fonden
1. Fonden  kan emottaga donationer/hyllningar av privatpersoner, företag och övriga 

registrerade juridiska personer. De donerade medlen tillfaller oavkortade Fonden.
        

2 PIF-Center Fonden förvaltas av PIF/ Centralstyrelsen (CST) , som skall använda 
Fondens kapital och dess eventuella avkastning på ett sätt som gagnar  PIF-Center 
Ab:s verksamhet och förvaltning. Detta kan förverkligas  genom att Fonden kan ge 
PIF-Center Ab direkta understöd, medverka i aktieemission, bevilja kapitallån eller 
skuldebrevslån mot synnerligen skälig ränta eller via motsvarande lagliga 
arrangemang. Fondens medel kan även användas för avkortning på de lån som  PIF 
eller dess systerförening Pargas Knatteliga upptagit för investering i PIF-Center Ab.

3. PIF-kassören ansvarar för den operativa  förvaltningen i enlighet med av CST fattade 
riktlinjer och beslut. För att bistå kassören kan CST utse ett fondutskott som 
rapporterar till CST.

4.  Med beslut av föreningsmöte kan fondmedel garantera PIF-lån och PKNL-lån  från 
kreditinstitut om lånet upptagits för stödande av PIF-Center.

5. Detta reglemente, och ändringar till detta, skall fastställas på ett ordinarie  
föreningsmöte, dvs  valmöte eller årsmöte.

6. I samband med bokslutsbehandlingen  skall årsmötet årligen explicit  ta del av hur 
fondmedel influtit och använts samt om dess ekonomiska ställning.

Detta reglemente har fastställts på valmötet den  26  november 2016



(Efter att Pargas IF och Pargas Knatteliga sammanslogs 1.1.2018 och Folke Lindström  
donerade sina aktier till PIF,  äger Pargas IF/PIF-Center Fonden  88,9% av aktierna och 
Nordkalk Oyj   11,1%)


