
STIFTELSESDOKUMENT  FOR

STIFTELSEN TVEDESTRAND  BY OG  ()MEGNS LEGAT  FOR  UTDANNING

Den 3. juni 2016 ble det avholdt stiftelsesmøte for ovennevnte stiftelse iht. stiftelseslovens

kapittel  2  i 'I'vedestrand kommunes lokaler.

Tilstede på stiftelsesmøtet var;

Jan Dukene, ordfører i Tvedestrand kommune

Elisabet Christiansen, enhetsleder Tvedestrandskolen

Kari Norman Bernhoft, rektor kulturskolen i  T  vedestrand

Hugo Røen, jurist i T vedesti'and kommune

1.

2.

3.

4.

Stiftelsens formål

Stiftelsens formål er å gi stipend til elever i videregående skole, høyskoler og

universiteter som er bosatt i Tvedestrand kommune og omegn.

Stiftelsens etablering og grunnkapital

Stiftelsen er opprettet ved a1 S-åtte stiftelser er slåttsammen og denne nye stiftelsen

opprettes, ref. stiftelsesloven § 53, 1 ledd, første komma.

Følgende stiftelser er  slått  sammen og inngår i denne stiftelsen:

Brahdes Legat, Carl August Smiths Mindcs Legat, Kristina og Anders Berntsen,

Skolestyrer Lindland A.H. Legat, Dr. G. Torgersen Holt skole, Fondet Tvedestrand

Folkeskole, Harald Hovinds Miimelegat og Hr. adv. Alf Thorvildsen og hustru Ragna

Thorvildsen født J acobsens Legat, dette fremgår også av vedtektene.

Kapitalen fra disse stifielser danner grunnkapitalen for stiftelsen som er på ki—x

730 506 —.

 

Oppretter av stiftelsen

Oppretter av stiftelsen er Tvedestrand kommune.

Stiftelsens styre:

Stiftelsen styre skal bestå av  3  medlemmer med personlige vara medlemmer med

følgende sammensetning og valg:

. Ordfører i Tvedestrand kommune med varaordfører som personlig vara

medlem.

'  2  medlemmer med personlige vara medlemmer oppnevnt av rådmannen i

'l'vedestrand kommune innenfor henholdsvis fagområdet skole og sosiale

tj encstcr.

Følgende styre er valgt under stiftelsesmøtet iht. det ovennevnte som er i samsvar med

vedtektenes § 5:



1. Styreformann: Jan Dukene, ordfører  i  Tvedestrand kommune

Varamedlem: June Marcussen, varaordfører  i  Tvedestrand kommune

2. Styremedlem: Elisabet Christiansen, enhetsleder  Tvedestrandskolen

Varamedlem:  Kari Norman  Bernhoft, rektor kulturskolen  i  Tvedestrand

3. Styremedlem: Åse Selaasdal, leder NAV—Tvedestrand

Varamedlem: Anne Bente Kleppen, veileder  NAV-Tvedestrand

5.  Vedtekter

Tvedestrand  by og omegns legat for utdanning

§ 1  -  Stiftelsens navn

Stiftelsens navn er ”Tvedestrand by og omegns legat for utdanning". Stiftelsen ble opprettet

i 2016 ved sammenslåing av  8  diverse utdanningslegater med tilknytning til Tvedestrand by

og omegn.

§  2  — Stiftelsens opprinnelse

Stiftelsen er dannet ved at følgende legater (stiftelser), fond, testamentariske og andre gaver

med hjemmel  i  stiftelsesloven er slått sammen til et utdanningslegat for elever  i

videregående skoler, høyskoler og universiteter:

Navn Kapital pr. 31.12.2015

WEgat 169 754,17

C A Smiths Mindes Legat 216 676,78

Kristina og Anders Berntsen 149 187,69

skolestyrer Lindland A.H. Legat 17 175,73

Dr. G. Torgersen Holt skole 3 887,37

Fondet Tvedestrand Folkeskole 38 157,86

Harald Hovinds Minnelegat 43 000,31

AlfThorvildsen 0 H. Le at 92 666 55

Sum ny grunnkapital for stiftelsen pr. 31.12.2015 730 506,-

§  3  — Stiftelsen kapital  og forvaltning

Stiftelsens grunnkapitel er kr. 730 506,- pr. 01.01.2016. Grunnkapitalen er urørlig. Etter at

driftsutgifter er dekket skal 10  %  av stiftelsens avkastning tillegges hvert år bundet fond for

framtidig forhøyelse av grunnkapitalen. Den resterende delen av avkastningen, 90 %, skal

deles ut til formålet. Avkastning som eventuelt ikke blir delt ut, kan overføres til utdeling i



senere år. Stiftelsens midler skal plasseres  i  norsk bank til best mulig betingelser. Stiftelsen

er underlagt stiftelsesloven med forskrifter.

§  4  — Stiftelsen  formål

Stiftelsen formål er å gi stipend til elever  i  videregående skoler, høyskoler og universiteter

som er bosatt  i  Tvedestrand kommune. Dersom det er søkere som er bosatt på Borøva skal

20  %  av stipendene tildeles disse elevene og 80  %  av stipendene til elever bosatt i hele

Tvedestrand kommune.  I  motsatt fall går hele årets tildeling til elever bosatt i Tvedestrand

kommune. Tildelingen skjer etter en skjønnsmessig behovsvurdering. Dersom enkelte av

stiftelsene omtalt i  §  2 har bestemmelser om fortrinnsrett for enkelte legater på grunnlag av

familie og andre forhold blir disse fortrinnsrettlghetene videreført for den sammenslåtte

stiftelsen. Søkere som vil påberope seg slik fortrinnsrett, må dokumentere slik rett i

forbindelse med søknad. Søkere med dokumentert fortrinnsrett, skal ikke tildeles større

stipend enn de ville ha hatt krav på overfor den opprinnelige stiftelsen. Stiftelsen er en mild

stiftelse etter skattelovens § 2-32 og har således ikke erverv til formål.

§  5  — Stiftelsen styre

Stiftelsen styre skal bestå av  3  medlemmer med personlige vara medlemmer med følgende

sammensetning og valg:

' Ordfører i Tvedestrand kommune med varaordfører som personlig vara medlem.

' 2 medlemmer med personlige vara medlemmer oppnevnt av rådmanneni

Tvedestrand kommune innenfor henholdsvis fagområdet skole og sosiale tjenester.

Ordfører er styrets leder.

Styrets oppgaver fremgår av stiftelsesloven og omfatter blant annet:

0 å forestå forvaltningen av stiftelsens anliggender.

' å påse at økonomi og formuesforvaltning samt kontraktsforpliktelser er gjenstand for

betryggende kontroll. Regnskap føres i overensstemmelse med regnskapslovens

regler.

' å ha det overordnede økonomiske og driftsmessige ansvaret for stiftelsen.

§ 6 Stiftelsens administrasjon  og forretningsfører

Styret forestår administrasjonen, oppnevner forretningsfører for stiftelsen og inngår

nærmere avtale om forretningsførselen for stiftelsen. Forretningsfører har ansvaret for:

0 å annonsere for søknad om midler og legge frem for styret innkomne søknader til

behandling, samt skrive referat fra styremøtene, jfr. § 7.

'  å avlegge regnskap og årsmelding overfor styret, samt innhente revisjonsberetning,

senest innen den 30.juni året etter regnskapsåret.

. at godkjent regnskap, årsmelding og revisjonsberetning sendes til offentlige registre

og tilsynsmyndigheter senest innen 31.juli året etter regnskapsåret. Tilsvarende skal

også sendes Tvedestrand kommunestyre.



§  7 Stiftelsens utdeling av  midler

Utdeling av midler fra stiftelsen tilstås for ett år av gangen 0g kan søkes årlig. Utdelingen

skjer ved offentlig utlysing i lokalavisen og på kommunens nettside innen 15.5eptember med

søknadsfrist1.0ktober.Styretstildeling skal skje senest innen 1.desember.

§  8  Stiftelsens revisor

Regnskapet for stiftelsen skal revideres av revisor for Tvedestrand kommune.

§  9 Stiftelsens vedtektsendringer

Vedtektsendringer og annen omdanning av stiftelsen krever flertallet  i  styret og godkjenning

fra Tvedestrand kommunestyre.

Tvedestrand den 03.06.2016, jfr. vedtak i kommunestyret den 19.06.2012, sak 103/12.

Etter  enstemmig vcdtakelse  av vedtektene ble  dermed stiftelsen ansett  for etablert.
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