
LEGATETS NAVN:
Sammenslåtte legater i Sel.

STYRET SKAL BESTÅ AV:
- Soknepresten i Sel.
- Lensmannen i Sel.
- Ordfører i Sel.

STATUTTER
for

Sammenslåtte legater i Sel

Stiftet 18.09.2001 ved sammenslåing av følgende legater:
- Emma Formos fond

Lars Øy's legat. (jfr. Henrik Garboe Sahls og Hustrus testamente. Bla til en Fattig i
Vaage Prestegjeld)
Iver Thaugs legat for trengende barn i Sel. (sammenslått med Even Sørensen Herbergs
legat i 1977)
Fondet til minne om Syver og Kari Bu
Ole og Gunhild Angård Faugstads minnelegat i Heidal
Ellen og Johannes Hauges minnelegat for Sel

-

Johan Nygårds og hustrus legat/Syver 0. Endrestads legat. (dette legatet ble
sammenslått av Johan Nygård og hustrus legat og Syver 0. Endrestads legat ved
styrevedtak 22. februar 1977)
Pål og Marit Rostens legat

FORMÅL:
Legatets avkastning skal komme til gode ungdom som p.g.a. fysiske, psykiske eller
sosiale problemer har behov for økonomisk støtte for å f gjennomført en utdanning,
eller som på annen måte trenger hjelp til habilitering/rehabilitering.

-

Styret skal kunne tolke dette formålet i vid forstand.
Styret har anledning til etter eget skjønn å tilgodese familier og enslige forsørgere som
p.g.a. fysiske, psykiske eller sosiale problemer, ulykker, skader el.l. trenger bistand.
Ved tildelingen kan det legges vekt på at det søkes utdanning på felter Sel kommune
eller distriktet har spesielt behov for.
Ungdom som søker å kvalifisere seg innen tradisjonelle håndtverksyrker, herunder
læringer, skal komme i betraktning.

-

Avkastning av legatets grunnkapital kan hvert år utdeles til personer som er registrerte
innbyggere i Sel kommune, eller på grunn av utdanning har opphold utenom
kommunen.
Tildeling fra legatet skal ikke skje for å avlaste oppgaver som er offentlige etter lov og
forskrift.

GRUNNKAPITAL:

-

Legatets kapital skal bestå av den samlede urørlige kapital i de sammenslåtte legater
med tillegg av samlet fri kapital for de samme per. 01.01.2001 og utgjør til sammen
kr. 792.738,38

-

Støttelaget for Otta Spesialskole overførte i februar 2003 kr. 440.343,27 til legatet.
Grunnkapitalen som fastsatt under dette punkt er urørlig og settes til kr. 1.180.000.
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Leder av NAV Sel.
Leder av kommunens driftsutvalg k 5

Ved forfall fra styrets medlemmer utpeker den enkelte representant sin stedfortreder.

Styret velger selv sin leder og fordeler andre funksjoner. Leder skal velges for 4 år om
gangen, og følge kommunevalgperioden.

SEKRETAR1AT:
- Sekretariatsfunksjonen legges til administrasjonssjefen i Sel kommune.

REGNSKAPSFØRING:
- Føring av legatets regnskap tillegges Sel kommune. kommunekassereren.

REV1SJON:
- Kommunens revisjon reviderer legatets regnskap.

FORVALTN1NG AV KAP1TALEN:
Det er styret som til enhver tid bestemmer hvordan kapitalen skal forvaltes.

-

Forvaltningen må være i overensstemmelse med de retningslinjer som til enhver tid
gjelder.
Styret skal søke kvalifisert bistand til å forvalte kapitalen på en sikker måte, og til best
mulig avkastning.

Tildelingen:
Det er anledning til å søke på tildeling innen 01.05 og 01.11 hvert år. Styret kan ta
stilling til å behandle søknader som av helt spesielle årsaker fremmes utenom disse
fristene.
Styret bestemmer antall og størrelse på legatporsjonene etter eget skjønn.
Hvis styret ikke finner å kunne dele ut all avkastning, legges ubenyttede avkastninger
til grunnkapitalen for å sikre verdiene.
Samme mottaker kan normalt ikke bli tilgodesett mer enn en gang. I helt spesielle
tilfeller kan styret vedta at samme mottaker kan bli tilgodesett inntil to ganger.

VEDTEKTSENDRINGERIOMDANNING:
- Det til enhver tid fungerende styret har fullmakt til å fremme søknad om omdanning

og/el. Vedtektsendring i h.h.t. gjeldende regler i stiftelsesloven el. Ev. andre offentlig
gitte lover/regler og retningslinjer.
Styret plikter dog å ta hensyn til om det er spesielle forhold som gjør at andre bør få
anledning til å uttale seg om et slik forslag.

Vedtektene er revidert 1.6.2011

Disse vedtektene bekreftes med underskrift av:
s.
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