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Forvaltningsinstruks 
Stavanger turistforening 

 

1. Formål og definisjoner 
1.1. STF er en organisasjon som ikke har fortjeneste som formål. Tilgjengelige midler skal 

benyttes for å skape mest mulig aktivitet i tråd med foreningens formål. Likevel 
forvalter foreningen betydelige verdier, som skal ivaretas på en trygg måte.  

1.2. Dette økonomireglementet etablerer retningslinjer for forvaltning av STFs økonomiske 
midler, som styret og administrasjon skal følge for best mulig å sikre STFs økonomiske 
verdier og tilrettelegge for sunn økonomisk drift. 

1.3. Investeringsprosjekter er sti- og hytteprosjekter med samlet forventet kostnadsramme 
over kr. 500 000 over hele prosjektets levetid.  

1.4. Verdiprosjekter er Investeringsprosjekter som enten forventes å gi foreningen varige 
og realiserbare verdier, eller som forventes å gi fremtidige inntekter som på sikt vil 
dekke investeringskostnadene og løpende driftskostnader.  

 

2. Prinsipper for økonomistyring 
2.1. STF skal styre mot årsresultat som går i balanse. Ved budsjettering skal det legges opp 

til et positivt driftsresultat som en buffer mot uforutsette hendelser. 
2.2. STF skal styre mot en kontantstrøm som dekker løpende utgifter.  
2.3. Investeringsprosjekter finansieres med ekstern støtte og egenkapital over drift. 

Investeringsprosjekter kostnadsføres fortløpende.  
2.4. Kortsiktig likviditetsbehov, typisk i påvente av ekstern støtte til Investeringsprosjekter 

eller sesongsvingninger kan dekkes ved midlertidig uttak fra Preikestolfondet.  
2.5. For Verdiprosjekter kan styret beslutte å finansiere egenandelen med uttak fra 

Preikestolfondet. For slike prosjekter aktiveres netto kostnad etter fradrag av mottatt 
ekstern støtte i regnskapsåret. Dersom et Verdiprosjekt mottar støtte et senere 
regnskapsår enn året da kostnadene ble pådratt, skal aktiverte beløp tilsvarende mottatt 
støtte tilbakeføres. 

2.6. Aktiverte kostnader til Verdiprosjekter avskrives etter god regnskapsskikk. På 
investeringstidspunktet skal styret beslutte om beløp tilsvarende årlige avskrivinger 
skal tilbakeføres til Preikestolfondet eller ikke. Som veiledning bør prosjekter som gir 
en kontantstrøm tilsvarende avskrivingene tilbakeføres til Preikestolfondet.  
 

3. Preikestolfondet 
3.1. Salgssummen fra salg av Preikestolen fjellstue, inkl. årlige oppgjør Stiftelsen 

Preikestolen, («Preikestolfondet») holdes adskilt fra foreningens øvrige midler, og skal 
ikke brukes til løpende driftsutgifter. Ved etableringen av dette økonomireglementet 
utgjør Preikestolfondet kr. […].  
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3.2.  Det skal i note til STFs årsregnskap redegjøres for status for fondet, og uttak fra dette. 
Det beregnes ikke renter på midlertidige uttak fra fondet. 

3.3. Renter og avkastning fra forvaltningen av Preikestolfondet tilbakeføres til fondet. 
 
 

4. Retningslinjer for forvaltning av langsiktige finansielle aktiva 
4.1. Preikestolfondet og evt. annen langsiktig overskuddslikviditet skal forvaltes med sikte 

på å opprettholde midlenes verdi. Målsettingen er å oppnå best mulig avkastning med 
moderat risiko.. 

4.2. Midlene skal forvaltes ved plassering gjennom et anerkjent verdipapirforetak eller 
fond.  

4.3. Inntil kr. 10 millioner kan plasseres med bindingstid på inntil 3 år. Det resterende skal 
kunne gjøres tilgjengelig med inntil 3 måneders varsel.  

4.4. En andel av Preikestolfondet skal plasseres på rentebærende konto i bank. Denne 
andelen skal sikre forventet likviditetsbehov for de kommende tre måneder til enhver 
tid. Daglig leder avgjør hvor stor andel som skal plasseres slik, inntil kr. 10 mill.  
 

4.5. STF skal ha maksimalt 35% investert i aksjemarkedet, resten i rentebærende 
papirer/bankinnskudd. Dette kan gjøres ved plassering i kombinasjonsfond eller ved 
direkte plasseringer i ulike typer fond og rentebærende papirer. Plassering i aksjefond 
skal søke å spre risikoen ved plassering i globale fond med en bred portefølje. 

4.6. STF skal ikke eie aksjer i enkeltselskap, med mindre dette inngår som del av STFs drift 
i samsvar med formålet.  

4.7. STFs investeringer skal ivareta hensynet til menneskerettigheter, 
arbeidstakerrettigheter, klima, miljø og anti-korrupsjon. For å sikre dette skal finans- 
og gjeldsforvaltningen være basert på FNs Global Compact (GC) og FNs prinsipper for 
ansvarlige investeringer (PRI). Dette er de samme etiske investeringsregler som ligger 
til grunn for Statens Pensjonsfond Utland (SPU).  

4.8. STF skal ikke gjennomføre egne analyser for å sikre at ovennevnte kriterier oppfylles, 
men støtte seg på SPUs oppdatering av listen over ekskluderte selskaper. Dersom et 
selskap som STF har investert i bryter med kriteriene, skal midlene trekkes ut av 
angjeldende plassering. 

4.9. Disse retningslinjene skal gjøres kjent for de forvaltere STF til enhver tid samarbeid 
med. Forvalter skal skriftlig bekrefte at det ikke foretas investeringer i strid med 
retningslinjene. 

 

5. Praktisering av Økonomireglementet 
5.1. Økonomireglementet er vedtatt av styret i STF 27. januar 2020, og fremlegges for 

årsmøtet 2020 til orientering. Endringer i reglementet, eller avvik fra retningslinjene i 
dette, skal tilsvarende forelegges påfølgende årsmøte. 
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