Vedlegg 1 til stiftelsesprotokoll
VEDTEKTER
for
Astrid Johnsen Friksen og Ottar Friksens legat for fremme av sang og musikklivet i Follebu
pr. 12. oktober 2015
§ 1.
Stiftelsens navn er Astrid Johnsen Friksen og Ottar Friksens legat for fremme av sang og
musikkelivet i Follebu.
§ 2.
Stiftelsens formål er ved utdeling av midler å fremme vekst og utvikling av sang og musikklivet i Follebu krets med særlig vekt på barn og unge. Midler kan tildeles personer, lag og
foreninger samt offentlige institusjoner, skoler etc.
§ 3.
Stiftelsens grunnkapital er kr 3 336 182,89.
§ 4.
Stiftelsen skal ledes av et styre på tre medlemmer oppnevnt av oppvekst og kultursjefen i
Gausdal kommune.
Styret sørger for at stiftelsen i henhold til loven blir registrert hos fylkesmannen/Stiftelsestilsynet.
§ 5.
Styret skal i henhold til lov om stiftelser forvalte stiftelsens grunnkapital på betryggende måte.
Det skal føres protokoll fra styremøtene. Styret skal avlegge årsregnskap. Styret skal sørge
for at statsautorisert revisor reviderer årsregnskapet og at regnskapet sendes fylkesmannen.
§ 6.
Styret tjenestegjør i fire år.
§ 7.
Det skal deles ut midler fra stiftelsen annethvert år. De år det ikke deles ut midler skal rentene legges til grunnkapitalen.
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§ 8.
Styret skal før utdeling av midler skjer avsette et passende beløp til dekning av administrasjon og revisjon.
§ 9.
Styret kan via annonser bekjentgjøre stiftelsens eksistens og formål og sette frist for søknader om støtte fra stiftelsen. Styret er ikke bundet til bare å tildele midler til søkere. Også personer eller foreninger som ikke har søkt, men som styret mener bør tilgodeses, kan tildeles
støtte.
Styret kan etter en samlet vurdering for enkelte år unnlate å utdele midler og overføre dette
års avkastning for utdeling neste år midler skal utdeles.
§ 10.
Stiftelsen kan omdannes eller avvikles dersom vilkårene for dette etter stiftelsesloven er til
stede.
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