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VEDTEKTER FOR ØKONOMISK FORSKNINGSFOND
Vedtatt i donatormøtet 09.06.2020
§ 1 Bakgrunn
Fondet er opprettet ved en sammenslåing av Bankenes fond til fremme av økonomisk
forskning i Nord-Norge med en grunnkapital på kroner 2.700.000 og tilsagn om ny kapital på
kroner 1.450.000 og Fond til fremme av næringslivsrettet økonomisk forskning i Nord-Norge
med en grunnkapital på kroner 2.525.500 og tilsagn om ny kapital på kroner 1.000.000.
Fondet består av en grunnkapital og et disposisjonsfond. Grunnkapitalen er innbetalt kapital
fra donatorene om ikke annet er angitt. Donatoren avgjør på hvilken måte dens bidrag
eventuelt skal fordeles på grunnkapital og disposisjonsfond. Avkastningen av fondet
tillegges disposisjonsfondet. Grunnkapitalen skal til enhver tid søkes sikret.
Disposisjonsfondet er de midlene som er disponible til fondets formål.
For fondet gjelder for øvrig til enhver tid gjeldende stiftelseslovgivning. Fondets
grunnkapital er ved opprettelsen 01.01.87 kroner 5.225.500. Det er ved stiftelsestidspunktet
gitt tilsagn om ytterligere bevilgninger på til sammen kroner 2.450.000.
§ 2 Formål
Fondets formål er å støtte økonomisk forskning, kompetanseoppbygging og rekruttering i
tilknytning til Handelshøgskolen Nord universitet. Det vil bli lagt vekt på landsdelens
spesielle næringsmessige forutsetninger og problemer, herunder også den kommunale
økonomi.
Fondets midler kan også anvendes til dekning av utgifter i forbindelse med
gjesteforelesninger innenfor det økonomiske området, til belønning av prisoppgaver,
etableringskonkurranser og -priser, til støtte til publisering av forskningsresultater, til
deltakelse i forskningskonferanser og til annen kompetanseoppbygging. Det er en viktig
oppgave for fondet til å bidra til en bedre kontakt mellom næringslivet og forsknings- og
utdanningsmiljøene i landsdelen.

§ 3 Donatormøte
Donatormøtet er å anse som "annet organ" etter stiftelsesloven § 36 (bokstav a).
Donatormøtet omfatter alle organisasjoner og enkeltpersoner som har bidratt med kapital
til stiftelsens grunnkapital og disposisjonsfond.
Donatormøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av fondets grunnkapital er
representert. Vedtak avgjøres med alminnelig flertall.
Donatormøtet har følgende myndighet jfr. stiftelsesloven § 10 (bokstav d):
1. Valg av styre for Økonomisk forskningsfond på bakgrunn av valgkomiteens forslag.
Donatormøtet velger styrets leder og nestleder.
2. Vedtak om omdanning av stiftelsen. Donatorer som frafaller sine rettigheter kan,
hvis dette er ikke er uhensiktsmessig eller uheldig, tre ut av stiftelsen som donator
med de rettighetene og pliktene som det innebærer. Innbetalt kapital vil beholdes i
stiftelsen og benyttes til stiftelsens formål. Slike vedtak anses som omdanning av
stiftelsen jfr. Stiftelsesloven § 46 annet ledd, og krever uttalelse fra oppretter
og/eller den som berøres, jf. stiftelsesloven § 49.
3. Valg av statsautorisert revisor.
§ 4 Styret
Styret er fondets øverste organ og står ansvarlig for forvaltingen av fondets kapital. Fondets
styre består av fem medlemmer og et varamedlem. Av styret forutsettes valgt to personer
med tilknytning til det akademiske forsknings- og utdanningsmiljøet i Nord-Norge.
Valgperioden er to år.
Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer, evt. inklusive varamedlem, er til stede.
Styret velger valgkomite blant styrets medlemmer. Valgkomiteen skal foreslå kandidater til
styret, herunder leder og nestleder når disse er på valg.
Styret forvalter fondets grunnkapital og avkastning. Styret velger selv sin forretningsfører.
Styret fastsetter kunngjøringer og søknadsfrister. Styret innvilger søknader om støtte i
henhold til fondets formål.
Styret representerer stiftelsen utad, men kan gi fullmakt til styremedlemmer eller daglig
leder til å representere stiftelsen utad. Styret kan gi prokura.
Styret skal innen 30. juni hvert år framlegge årsmelding og regnskap for foregående år for
donatormøtet.

