VEDTEKTER
for
Elverum kommunes stiftelse for Jord, skog og bygdeutvikling
Vedtektene er fastsatt med virkning fra 1.1.2002, med senere endringer, senest den 20.02.2015.
Vedtektene er endret per 1.1.2015 som følge av at Kirsti Grindalens stiftelse for barne- og
ungdomsarbeid er slått sammen med kommunens stiftelse for Jord, skog og bygdeutvikling med
virkning fra 1.1.2015. Stiftelsens formål er i sin helhet videreført i stiftelsens vedtekter.

§1
Elverum kommunes stiftelser for jord, skog og bygdeutviklingsformål er en alminnelig stiftelse som
ved avkastning av stiftelsens midler skal gi økonomisk bidrag til:





Medvirke til etablering og utvikling av næringsvirksomhet.
Lokalsamfunnstiltak som fremmer bosetting, miljø og kultur.
Barne- og ungdomsarbeid i Elverum, fortrinnsvis barn og unge i Hernes i Østre
Elverum. Midlene skal brukes til å fremme gode oppvekstsvilkår for barn og unge.
Fremme godt dyrevern i hele kommunen.

Stiftelsen skal samarbeide med det kommunale jordfond, bruk av statlige eller andre virkemidler
tilført kommunen.
Stiftelsens virkeområde er Østre Elverum.

§2
Stiftelsen er dannet ved at følgende stiftelser (legater), fond, testamentariske og andre gaver, med
hjemmel i stiftelsesloven, er slått sammen:
Navn:
Eilert E. Nyberget og hustrus legat
Hans Reten og hustrus legat
Julius Pedersn og hustrus legat
Andreas A. Moes legat
Peter Chr. Hagens legat
Nils O. Lillegraffs legat
Ole Carelius Hagens legat til dyrenes beskyttelse
Kirsti Grindalens stiftelse for barne- og
ungdomsarbeid

Etter at driftsutgifter er dekket, skal 10 % av stiftelsens avkastning tillegges grunnkapitalen.
Grunnkapitalen er urørlig.
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§3
Tildeling av midler skjer ved offentlig utlysing i minst to av stedes aviser innen 10. september.
Søknadsfristen er 1. oktober, med tildeling senest 1. desember.
Styret kan selv foreslå tildeling av midler til formålet etter følgende fordelingsnøkkel:



Barne- og ungdomsarbeid
Øvrige formål

40 %
60 %

§4
Stiftelsen skal være underlagt stiftelsesloven med forskrifter. Stiftelsens midler skal plasseres i bank
eller statsobligasjoner til best mulig betingelser.
Regnskap skal føres av autorisert regnskapskontor, og revisjon skal utføres av registrert revisor.
Årsmelding med revidert regnskap skal oversendes tilsynsmyndighet innen utgangen av februar.
Kommunestyret skal behandle stiftelsens årsmelding.
Styret skal ha godegjørelse i samsvar med det kommunale godtgjøringsreglementet.

§5
Stiftelsen skal ledes av et styret på 3 medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt av
Elverum kommunestyre.
Valgperioden er 4 år.
Et medlem går ut etter 2 år, for senere å kunne velges for 4 år.
Styret fører protokoll over sitt arbeid.
Elverum kommune yter nødvendig sekretærhjelp.
Faglig råd vedrørende tildeling skal gis av rådmann eller den han bemyndiger.
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