Statutter for
Stefi og Lars Fylkesakers stiftelse
§1

Stefi og Lars Fylkesakers stiftelse er opprettet av Lars Fylkesaker
Stiftelsens midler skal brukes til å fremme forskning i Norge innenfor humanistiske fag,
medisin, naturvitenskap, samfunnsvitenskap og samfunnsplanlegging.
Midlene skal benyttes ved å gi økonomisk støtte til slik forskning.

§2

Stiftelsens grunnkapital består av midler ydet av Lars Fylkesaker, p.t. kr. 2.044.422,-,
samt alt hva Lars Fylkesaker og hans hustru i henhold til testament måtte etterlate
stiftelsen.
Til legatets kapital skal hvert år normalt tillegges minst 10 - ti - prosent av kapitalens
årsavkastning.

§3

§ 4 Som stiftelsens styre skal fungere styret for Det Norske Videnskaps-Akademi. I
Forbindelse med de årlige tildelinger skal Lars Fylkesaker ha adgang til å delta i
behandlingen av stiftelsens saker. Han skal i den forbindelse tilsendes kopi av
søknadene til stiftelsen. Stiftelsens årsregnskaper skal tilstiles ham så snart disse er
ferdig reviderte.
Etter Lars Fylkesakers bortgang, eventuelt pr. det tidspunkt han ikke lenger måtte
ønske å benytte seg av sin rett nevnt ovenfor, skal testamentfullbyrderen i hans bo ha
en tilsvarende rett i inntil 5 år regnet fra Lars Fylkesakers bortgang.
§5

Stiftelsens forretningsfører skal være DNVA.

§6

Stiftelsens styre bestemmer innenfor stiftelsens formål over utdelingen av stiftelsens
midler.
Grunnkapitalen skal som utgangspunkt ikke kunne angripes. Hvis styret er enige, skal
det imidlertid helt spesielle tilfeller kunne utdeles midler utover den årlige avkastning,
men aldri mer enn 10% av grunnkapitalen i løpet av ett år.
Beretning om anvendelse av stiftelsens midler forutsettes hvert år offentliggjort i
Akademiets årbok.

§ 7 Stiftelsen skal følge DNVAs annonserings og utdelingspraksis. Annonsering skjer i
pressen eller på annen måte styret finner velegnet. Stiftelsens navn bør fremkomme
med oppgitt formål, men hvor tilknytningen til DNVA fremgår.
§8

Stiftelsens regnskaper skal føres i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende
normer for ordentlig regnskapsførsel og skal være undergitt løpende revisjon av
statsautorisert eller registrert revisor, som utpekes av stiftelsens styre og godkjennes
av DNVA.
Den årlige godtgjørelse forretningsføreren skal oppebære bestemmes av styrets øvrige
styremedlemmer.

§9

Disse statutter skal som utgangspunkt ikke kunne endres.
Hvis imidlertid forholdene endrer seg så radikalt at en endring fremstår som det eneste
rette, skal forandringer kunne vedtas under forutsetning av at det foreligger enighet
innen styret og under forutsetning av at endringer godkjennes av styret i DNVA.
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