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VEDTEKTER FOR STIFTELSEN BYGGFAG

1. Stiftelsens navn er ”Stiftelsen Byggfag” som er opprettet av Tømrer og Snekkernes
Fagforening avd. 601, Oslo ved gave av 1. desember 1994, gjeldende Feriehjemmet
”Bæk”, gnr. 112 bnr. 1 ved Nesset i Ås Kommune og Hytte 5B på Fagerfjell.
Stiftelsen er opprettet i henhold til Lov av 23. mai 1980 nr. 11 om stiftelser.

2. Stiftelsens formål er å yte medlemmer i Tømrer og Byggfagforeningen rimelig
oppholdssteder i ferier og andre fridager. Stiftelsen stiller, etter søknad, midler til
disposisjon gjennom stipendier for utdanning/etterutdanning og tiltak som fremmer
lønn og velferd innen fag tilknyttet Tømrer og Byggfagforeningen. Videre kan
stiftelsen yte økonomisk støtte til enkeltpersoner som driver nybrottsarbeid innen
produktutvikling, arbeids- og helsetiltak, støttetiltak for sosialt fellesskap – herunder
både for yrkesaktive og pensjonister samt informasjonsarbeid for medlemmer.
Forutsetningen er at formålet kommer medlemmer av Tømrer og Byggfagforeningen
til gode.

3. Grunnkapitalen (egenkapitalen) utgjør kr. 250.000,- i kontanter beroende i bank.

4. Forvaltning.
A. Grunnkapitalen og de faste eiendommene forvaltes av et styre.
B. Avkastning av grunnkapitalen og driften av de faste eiendommene oppnås ved
plassering av ledig kapital i rentebærende konti i bank eller ved plassering i
sikre og garanterte obligasjoner med pant i fast eiendom innenfor maksismum
60% av takst fastsatt av godkjent tastmann.

Stiftelsen kan selge deler av eiendomsmassen for å oppnå Stiftelsens formål,
herunder utvikle/utbygge gjenværende deler av eiendommene.
Videre kan Stiftelsen foreta kjøp av andre eiendommer. Stiftelsen kan også
forestå utleie av deler av eiendommen den selv ikke ønsker eller kan disponere
til eget bruk.
C. En tiendel av kapitalavkastningen skal dog hvert år tillegges til grunnkapitalen.
For øvrig skal avkastningen anvendes til formålet.

Side 2
5. Stipendier – støtte.
A. De midler som hvert år avsettes til stipendier eller annen støtte fordeles i
porsjoner begrenset oppad til kr. 10.000,- i hvert enkelt tilfelle. Stipendienes
størrelse kan endres i tråd med Stiftelsens økonomiske stilling og den
alminnelige lønns- og prisutvikling. Stipend kan ytes den enkelte søker inntil 2
– to – ganger. Styret kan disponere fra denne begrensning i særlige tilfeller.
B. Avsatte stipendiemidler eller støttebeløp som ikke kommer til utbetaling legges
til grunnkapitalen.
6. Stiftelsens styre.
Styret består av minst 3 medlemmer samt 2 varamedlemmer. Hvert medlem fungerer i
perioder på inntil 2 år ad gangen. Ett av styrets medlemmer velges første gang for ett
år, deretter velges samtlige av styrets medlemmer for to år.
Varamedlemmene velges for ett år. Ved opprettelsen og avgang velges
styremedlemmene av Tømrer og Byggfagforeningen dvs. årsmøtet, etter innstilling fra
styret i Stiftelsen Byggfag.
Skulle fagforeningen som selvstendig enhet bli nedlagt eller innkorporert i en større
enhet innen fagbevegelsen, fastsetter det siste selvstendige årsmøtet med ¾ flertall av
de avgitte stemmer hvem som fremtidig skal utpeke styrets medlemmer. Dersom man
ikke skulle oppnå kvalifisert flertall for forslaget ved første gangs behandling, skal
styret innkalle til ekstraordinært årsmøte til fornyet behandling av forslaget. Skulle
man ikke oppnå kvalifisert flertall for forslaget, blir styrets medlemmer å utpeke av
Lotteri- og Stiftelsestilsynet fremtidig.
Styrets leder velges ved særskilt valg. Minst 1 – en – av styrets medlemmer må være
regnskapskyndig.
7. Styrets rettigheter og plikter – revisor.
Styret forvalter Stiftelsens midler i samsvar med vedtektene og gjeldende
lovbestemmelser og forskrifter. Styret har endelig beslutningsmyndighet ved valg av
tilskuddsberettigede (søkere) i henhold til vedtektene.
Styret kan beregne seg godtgjørelse for sitt arbeide etter medgått tid.
Stiftelsen skal ha registrert eller statsautorisert revisor.
Stiftelsens regnskap legges fram for årsmøtet i Tømrer og Byggfagforeningen til
orientering.
Samtlige styremedlemmer og varamedlemmer tilsendes utskrift av protokoll fra
styremøtene.

Side 3
8. Opplysninger om ledige midler.
skal kunngjøres i Byggfagbladet og/eller allment leste Oslo-aviser.
9. Vedtektsendringer.
Styret kan ved enstemmighet endre vedtektene dersom endrede forhold gjør de
opprinnelige bestemmelsene uhensiktsmessig. Ved endring av punktene 1, 2, 4 og 6,
må det imidlertid innhentes samtykke fra årsmøtet av stifter (eller det subjekt som
oppnevner styremedlemmene).
Endring av formålet skal bare finne sted dersom det opprinnelige formål ikke lenger
dekker et reelt behov. Et nytt formål skal i tilfelle søkes innenfor fagutdannelse
og/eller humanitære formål med tilknytning til fagbevegelsen.
Dette punkt kan ikke endres.

Disse vedtektene er vedtatt av ekstraordinært årsmøte i Tømrer og Snekkernes
Fagforening avd. 601, Oslo den 1. desember 1994, med endringer av Stiftelsesstyret 9.
september 1997, ekstraordinært årsmøte i Tømrer og Byggfagforeningen den 23. juni
2005, samt vedtak på Halvårsmøte i Tømrer og Byggfagforeningen.24. september
2009 (varslet på Årsmøte 12. Mars 2009)

Trond Gundersen, styremedlem

Morten Normann, styremedlem

Rune Berg, advokat og styremedlem

Mette Boye, sekretær og styremedlem

Egil Mongstad, styreleder

