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VEDTEKTER 

Elverum kommunes stiftelse for Utdanning 

 

 

§ 1: Elverum kommunes stiftelse for utdanning er en alminnelig stiftelse som ved 

 avkastning av stiftelsens midler, skal gi økonomisk støtte til: 

 

 Utdanning innen videregående skole, allmennfaglig og yrkesorientert studieretning. 

 

 Utdanning ved universitet, høgskoler m.v. 

 

 Søkere som ønsker å kvalifisere seg ytterligere ved faglig etterutdanning. 

 

Personer oppvokst eller bosatt i Elverum kommune kan søke om midler. 

 

En forholdsvis andel av midlene skal brukes til samme formål som Gulmoens legat, til 

stipender for ungdom fra Hedmark fylke som studerer musikk på et seriøst plan. 

 

§ 2: Stiftelsen er dannet ved at følgende stiftelser (legater), fond, testamentariske og andre 

 gaver, med hjemmel i stiftelsesloven, er slått sammen. 

  

Navn: 

Rolsdorphs skolelegat 

Ole Haugs legat 

Olaf Skattebos legat 

Chr. Sæthrens stipendfond 

Eivind Torps legat (deles med Løten) 

Berger og Dahls legat 

Dyrlege A. Findsens og hustrus legat 

Reisestipend for lærere 

Dagny Schulstads fond 

Fra 1/3 2012: P Gulmoen og hustrus legat 

 

 Etter at driftsutgifter er dekket skal 10 % av stiftelsens avkastning tillegges 

 grunnkapitalen.   Grunnkapitalen er urørlig. 

 

§ 3: Tildeling av midler skjer ved offentlig utlysning i minst to av stedets aviser innen  

 10. september.  Søknadsfrist 1. oktober, med tildeling senest 1. desember. 

 Styret kan selv foreslå tildeling av midler til formålet. 

 

§ 4: Stiftelsen skal være underlagt stiftelseslov med forskrifter.  Stiftelsens midler skal 

 plasseres i bank eller statsobligasjoner til best mulig betingelser. 

Regnskapet skal føres av regnskapsavdelingen i Elverum kommune og revideres av 

Elverum kommunes revisor. Dersom dette ikke lar seg praktisere skal styret velge et 

autorisert regnskapskontor til regnskapsførsel og revisor i henhold til stiftelseslovens 

bestemmelser.. 
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 Årsmelding med revidert regnskap skal oversendes tilsynsmyndighet innen utgangen 

 av februar.  Kommunestyret skal behandle stiftelsens årsmelding. 

 Styret skal ha en godtgjørelse i samsvar med det kommunale godtgjørelsesreglement. 

 

 

§ 5: Stiftelsen skal ledes av et styre 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 fagsjefer. 

 


