
VEDTEKTER

FOR
MARTHE SCHILLING MARTHINSENS MINNEFOND

§1 Navn

Stifltelsens navn er: Marthe Schilling Marthinsens minnefond

§ 2 Formål

Stiftelsens formål er å tilgodese barne- og ungdomsarbeid på Nøtterøy i Færder kommune, primært
lokalisert i Bergan Veis krets. Hemnder menes alle formål som er egnet til å bedre barn og ungdoms
oppvekstvilkår gjennom bl. a. idrett og fritidsaktiviteter. Stiftelsen kan gi økonomisk bistand til tiltak
som gir verdi for alle barn og ungdom, eller til spesifikke grupper av barn og ungdom.

§ 3 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er kr 7. 824,557,-.

§ 4 Styret

Styret er stiftelsens øverste organ, og består av 3 medlemmer + et varamedlem. Styret supplerer seg
selv og velger selv sin leder. Lederen leder styremøtene.

Styret plikter å påse at stiftelsens formål ivaretas, at utdelinger er i samsvar med §§2, 5 og 7, samt at
stiftelsens formuesforvaltning og regnskap er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 5 Styrets saksbehandling

Styret er vedtaksfizrt når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede, og alle medlemmene så
vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Vedtak treffes ved simpelt flertall.

Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene
kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styremøter og annen styrebehandlmg varsles på
hensiktsmessig måte og med nødvendig fi-ist.

Styret holder hvert år innen utgangen av april årsmøte med bl.a. vedtakelse av fjorårets regnskap.
Samtidig behandles i derpåfølgende styremøte søknader som måtte foreligge om utdeling av midler.

Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar ikke styrelederen, velger styret en leder for
styrebehandlingen.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne,
behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan
kreve sin oppfatnmg innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som
har deltatt i styrebehandlingen.

Godtgjørelse til styremedlemmene skal stå i rimelig forhold til det arbeid og ansvar som følger med
vervet.



§ 6 Representasjon utad

Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan ved styrevedtak delegere stiftelsens signatur til en eller
flere styremedlemmer, alene eller i fellesskap. Slik fullmakt kan når som helst kalles tilbake.

Styret kan gi prokura. Slik fuUmakt kan når som helst kalles tilbake.

§ 7 Utdeling av midler

Midler fra Marthe Schilling Marthinsens mumefond kan utdeles hvert år. Det kan ikke deles ut mer
enn kr. 500.000 i Løpet av et kalenderår. Utdelingen kan være fra stiftelsens gmrmkapital.

Styret gjør vedtak om tildeling av midler ved tildelingsbrev. Behandling av søknader skjer i styremøte
i forlengelsen av årsinøtet, innen utgangen av april, jfi' § 5. Fullstendige søknader må foreligge senest
innen 31. mars hvert år.

Tildeling av midler baserer seg på delfmansering. Søker må dokumentere helfmansiermg for
prosjektet, herunder også beskrivelse av eventuell egeninnsats.

Midlene kan tildeles etter søknad fra lokale aktører. Det kan tildeles skjønnsmessig tilstaidd til

forenmger, prosjekter og andre kulturformidlende virksomheter. Det stilles krav til gjennomarbeidet
beskrivelse av tiltak, fonnål og synliggjøring av resultat.

Søknaden må inneholde:

l. Kontaktperson
2. Beskrivelse av tiltak og formål med prosjektet
3. Synliggjøring av hva prosjektet skal resultere i
4. Organisasjonsnummer for lag / forening og bedrifter
5. Telefon og e-postadresse
6. Bankkontonummer

7. Budsjett og eventuelt regnskap

Utdeling av midler vil i utgangspunktet først finne sted etter at tiltaket er gjennomført, og innen den
tidsfrist som settes i tildelingsbrevet. Gjennomføring av tiltaket må dokumenteres ved egen rapport
som må inneholde bl.a. beskrivelse av gjennomført tiltak, tiltakets regnskap og eventuelt bilder, før
midlene utbetales.

Det kan unntaksvis søkes om at tildeling av midler kan finne sted før tiltaket er gjennomført. Søker
plikter da å rapportere til styret om bruken av tildelte midler innen den fiist som er satt i
tildelingsbrevet. Manglende rapportering eller manglende gjennomføring vil som hovedregel føre til at
tildelingsbeløpet kreves tilbakebetalt.

Vedtatt

Tønsberg den 25. august 2021

Knut Skagen Tore Langås

^p.^.
Nils Petter Johansen


