
Statutter 

for 

Sarpsborg Håndverks- og Industriforenings stipendiefond 
 

§ 1 

Fondets navn er Sarpsborg Håndverks- og Industriforenings stipendiefond. Det er opprettet 

ved beslutning på medlemsmøte i Sarpsborg Håndverks- og Industriforening den 1. februar 

1949. 

 

§ 2 

Fondets formål er å gi støtte til yngre menn og kvinner i Sarpsborg og omegn som søker 

ytterligere utdanning etter avsluttet skolegang ved videregående skole eller etter avlagt 

svenneprøve / fagprøve. 

 

Stipendiene skal fortrinnsvis gis til kandidater som tar videre utdannelse etter svenneprøve / 

fagbrev. 

 

§ 3 

Fondets midler skaffes til veie ved gaver fra håndverks- og industrifolk, fra kommuner, 

banker eller andre, samt etter fondsstyrets bestemmelse ved utlodning eller på annen måte. 

Det kan til gaver ikke knyttes bestemmelser som strider mot fondets statutter. Fondets 

kapital ved stiftelsen er kr. 5 000 – fem tusen kroner. 

 

§ 4 

Fondets kapital, som forutsettes å utgjøre minst kr. 100 000 – ett hundre tusen kroner – skal 

være urørlig og anbringes slik som til enhver tid er bestemt for offentlige stiftelsers midler. 

Med hensyn til regnskapsvesen og kontroll forholdes i samsvar med de regler som til enhver 

tid gjelder for offentlige stiftelsers midler. Fondsstyret avlegger regnskap og beretning på 

Sarpsborg Håndverks- og Industriforenings årsmøte. 

 

§ 5 

Til fremme av fondets formål står til disposisjon for fondsstyret fondets avkastning. Såfremt 

avkastningen ett år ikke i sin helhet blir benyttet, legges det ubenyttede beløp til fondet. Hva 

det innvinnes ved uttrekning av obligasjoner, salgsgevinster, realisasjoner av tegnings-

rettigheter og lignende, tillegges fondet. 

 

§ 6 

Fondet forvaltes av et av Sarpsborg Håndverks- og Industriforenings årsmøte valgt 

fondsstyre. Styret består av to håndverkere og to industridrivende samt sorenskriveren i 

Sarpsborg. Styret konstituerer seg selv med formann og øvrige tillitsmenn som måtte finnes 

nødvendig. 

 

Styrets funksjonstid er fire år. Etter de to første år utgår dog ved loddtrekning en håndverker 

og en industridrivende.  

 

Styret fører protokoll hvori nærværende statutter og alle beslutninger vedrørende fondet 

innføres. Styret fører regnskap over fondets midler. Det lar regnskapet revidere av en av 

Sarpsborg Håndverks- og Industriforening oppnevnt revisor. 

  



 

§ 7 

Styret treffer beslutning om utdeling av stipendier – så vel stipendienes antall, størrelse som 

til hvem utdeling skal skje. Søknader om stipendier innsendes til styret innen den frist som i 

kunngjørelsen er bestemt. Søknaden må angi hva stipendiet skal brukes til. De må være 

ledsaget av attest fra søkerens arbeidsgiver, samt om mulig fra den arbeidsgiver hvor 

søkeren har avlagt sin svenneprøve eller utgått sin læretid. Likeså bør søknaden være bilagt 

vitnesbyrd fra skole eller kurser som søkeren har gjennomgått etter avsluttet folkeskole. 

 

§ 8 

Stipendiene skal forutsetningsvis benyttes til studiearbeid i forbindelse med reise og arbeid 

utenfor hjemstedet. Bevilget stipendium må benyttes innen 1 – ett – år. Styret kan dog i 

særlige tilfelle dispensere herfra. Etter sin hjemkomst gir stipendiaten beretning til 

fondsstyret. Beretningen kan av styret fremlegges for Sarpsborg Håndverks- og 

Industriforening eller kunngjøres på annen måte. 

 

§ 9 

Forandring av disse statuttene kan kun skje ved beslutning av Sarpsborg Håndverks- og 

Industriforenings årsmøte med 2/3 – to tredjedels – flertall. Beslutningen må forelegges det 

Kgl. Sosialdepartement til godkjennelse. 

 

 

 

 

Sarpsborg, den 28/11 1949. 

 

Sarpsborg Håndverks- og Industriforening 

 

M. Helseth. Einar R. Lund. Knut Utne. Asbjørn J. Råkil 

 

David Andresen. Joh. Stamsaas. Th. Thorsen. 

 

__________ 

 

Endret ved generalforsamling 20. mars 1983 

 

Kjell Tveter. Bendix Walberg. Walther Listerud. 

 

Hugo Gustavsen. 


