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STIFTELSESDOKUMENT
Vedtekter for Stiftelsen xxx
§ 1 Navn og rettslig stilling
Stiftelsen xxx er en alminnelig ideell stiftelse, opprettet ved gavedisposisjon fra det
tidligere selskapet Tydalsfestivalen AS.
§ 2 Forretningssted
Stiftelsen xxx skal ha sitt forretningssted i Tydal Kommune.
§ 3 Formål
Videreutvikle Tydalsfestival`n og andre arrangement innenfor vårt geografiske
nærområde, bidra til kvalitet og kompetanse innenfor utøvelse av kultur. Virkeområde
er «alminnelig stiftelse» som skal tjene hele kulturbegrepet.
Eventuelt driftsmessig overskudd skal anvendes for å realisere stiftelsens formål som
nevnt over. Innenfor rammen av sitt formål, vedtektene og stiftelseslovens
bestemmelser kan stiftelsen også foreta utdelinger til både privatpersoner og juridiske
personer. Utdeling kan kun skje etter skriftlig, begrunnet søknad til styret. Styret skal
påse at omfanget av de samlede utdelinger til enhver tid kun foretas av stiftelsens
eventuelle årlige overskudd og innenfor rammene av stiftelsens frie egenkapital, og
dessuten ligger innenfor rammene av hva som finnes forsvarlig for å sikre drift og
videreutvikling av Tydalsfestival`n.
Stiftelsens grunnkapital skal være kr 200 000. Ved overføring av Tydalsfestivalen AS
sine eiendeler i henhold til vedlagte åpningsbalanse er hele grunnkapitalen stilt til
rådighet for stiftelsen.
§ 4 Grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er på kr. 200 000, trekkes ut fra den samlede gavedisposisjonen
nevnt under § 1.
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§ 5 Styre, oppnevnelse og funksjonstid
Stiftelsen skal ha et styre på 5 medlemmer, som oppnevnes slik:
Stiftelsens første styre oppnevnes av oppretteren. Etter denne perioden er styret
selvsupplerende, men det tilstrebes å ha god balanse på kjønn, alder og kvalifikasjoner
til styret.
Som stiftelsens første styre er oppnevnt:
Navn, fnr, adresse
Navn, fnr, adresse
Navn, fnr, adresse
Navn, fnr, adresse
Navn, fnr, adresse
Styret pålegges å registrere stiftelsen i Stiftelsesregisteret.
Styremedlemmenes minimum funksjonstid er 2 år.
Styret konstituerer seg selv og velger en leder og en nestleder.
§ 6 Styrets oppgaver
Styret er stiftelsens øverste organ.
Styret har det overordnede ansvar for driften av stiftelsen, og skal påse at stiftelsens
formål blir fremmet på beste måte. Styret har ansvaret for at virksomheten skjer
innenfor de økonomiske rammer som til enhver tid gjelder for stiftelsen.
Styret i samråd med daglig leder har ansvar for å oppnevne arrangementskomite for
Tydalsfestival`n og andre arrangement i regi av stiftelsen. Arrangementskomiteen og
innleid/ansatt personell for Tydalsfestival`n skal følge de retningslinjer og pålegg som
gis av daglig leder og styret.
Daglig leder er ansatt og står for daglig ledelse av stiftelsen etter styrets retningslinjer.
Daglig leder sørger for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at
formueforvaltningen er ordnet på en betryggende måte i samråd med styret.
§ 7 Omdanning
Endring av vedtektene kan vedtas av styret.
Omdanning må alltid godkjennes av den myndighet og i den utstrekning stiftelsesloven
til enhver tid fastsetter.
Ved opphør av stiftelsen skal stiftelsens eiendeler nyttes slik at formålet etter § 3
ivaretas.»

