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STATUTTER FOR STIFTELSEN NORDNESHALLEN

§1 Stiftelsen Nordneshallen er etablert som en selvstendig juridisk person ved at Nordnes Idrettslag har gitt en
gave på kr. 15.000,-. Kapitalen representerer stiftelsens grunnfond.
Stiftelsens grunnkapital ble økt fra kr. 15.000 til kr. 200000 ved å overføre kr. 185.000 fra annen egenkapital
september 2010.

§2 Stiftelsens formål er å reise en idrettshall, Nordneshallen, og stille lokalene til disposisjon for idrefisformål i
bydelen Nordnes, herunder plass for aktiviteter i Nordnes Idrettslag. Stiftelsens styre fastsefter leie og
fordeler lokalene og brukertid.

§3 Stiftelsens styre skal bestå av 6 medlemmer.

Alle medlemmer oppnevnes av årsmøtet i Nordnes Idrettsiag

Styrets medlemmer oppnevnes for 2 år av gangen. Styret velger selv formann.

Styret representerer stiftelsen utad og har ansvaret for at stiftelsen og det som vedkommer den blir forvaltet
på en tilfredsstillende måte. Styrets formann, sammen med et av de øvrige medlemmene, tegner selskapet.

§4 Styret holder møte minst 2 ganger om året og ellers så ofte som formannen bestemmer eller det forlanges av
ett av styrets medlemmer. Formannen innkaller til møtene. Styret er vedtaksfort når minst 3 av medlemmene
er tilstede.

Det skal føres protokoll over stiftelsens styremøter. Protokollen skal ha fortløpende sidetall. Protokollen skal
inneholde de vedtak som styret gjør i saker som gjelder stiftelsen. Tid og sted for møtene skal fremgå av
protokollen, likeså meningsforskjell mellom styremedlemmer som er tilstede. Protokollen skal undertegnes av
de fremmøfte styremedlemmene.

§5 Styret tilsetter fast og engasjert personale som er nødvendig for driften av idrettshallen.

§6 Styret sørger for at det føres regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld, og dens inntekter og utgifter.
Regnskapet følger kalenderåret og avsluttes pr. 31. desember. Regnskapet skal revideres av registrert
revisor som tilsettes av stiftelsens styre.

§7 Nordneshallen kan ikke avhendes ved frivillig salg.

Eiendommen kan bare pantsettes som sikkerhet for lån til reising og rehabilitering av påstående bygninger.

§8 Stiftelsens styre skal påse at eiendommen holdes i forskriftsmessig stand og vedlikeholdes.

§9 Dersom den bruk av eiendommen som er definert i §2 opphører, skal stiftelsen oppleses og eiendommen
overdras til Bergen kommune, mot innfrielse av eventuell restgjeld for panteheftelser (7.2. ledd) som gjenstår
etter at stiftelsens bo er oppgjort.

§10 Endringer i stiftelsens statufter kan bare skje med godkjennelse av de organer som oppnevner styrets
medlemmer.

§11 Når stiftelsens statuffer ikke sier noe annet, gjelder bestemmelsene i Lov om stiftelser.
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