
5f iftelsen Tollerodden/ Kirkestredet 9,3267 Lorvik

Vedtekter (2015)
§ I DEFIMSJON

Stiftelsen Tbllerodden/Ifirkestrtdet 9 er en alminnelig stiftelse for lbllerodden - bygningen/Kirkestredet 9,

opprettet med hjemmel i Lov om Stiftelser.

§ 2 FOPÅ'IÅL
Stiftelsens formål er bevaring, restaurering, vedlikehold og drift av bygningen Kirkestrcdet 9' samt det

aælliogende kulturmiliøet.
Bygningen og det nærliggende kutturmiljøet skal i hovedsak brukcs til kultur- og kulturrclatert
virksomhet rettet mot allmennheten.

' 
§ 3KAPITAL

stiftelsens krpital er bygningen Kirkestredet 9o gm.3020 brn.l148 i LarYik; kr. 400.000. Kapitalen er stilt

-@4is-pqsUiq4-Sie4gtq y9dt4kj-lf rvik kommunestyre av 24,06.98.

§ 4 STYRET
§tiftelsen ledes ev et styre på 5 med 3 varamedlemmer, som velges fra:

o Tolleroddens Venner: tire (a) medlemmer og to (2) varamedlemmer
o Larvik kommune: et (l) medlem med varamedlem

Larvik kommunes medlem og varamedlem velges for kommunensvalgperlode.
De øvrige medlemmer yelges for to (2) år, dog slik at to s§rcmedlemmer velgeo hvert år. Yaramedlemmer

velges for ett (1) år. Styret velger selv leder og nestleden

§ 5 STYRETS OPPGAVER

Styret har ånsvar for å drive otiftelsen i henhold til stiftelsens formål og Lov om stiftelser av 01.01. 2ffi1,
iverksatt 2005. tr'orøvrig skal s§ret:

o fonalte eiendommen i samsvar med stiftelsens formål
r vedta budsjett fordriften
r fastsette regler og priser for utleie og avgiøre fordeling av leiearealene

a løre regnskap over stiltelrens eiendeler og gield' inntekter og u[ifter
. Engasjerc personell og gi instruks for deres arbeid

§ 6 TULLMAKTER
§tiftelsen forpliktes giennom undenskrift av de av styrets medlemmer som velges i samsvar med Lovens §

38, annet ledd.

§ 7 PANTSETTING
$iftelsens eiendom kan ikke pantsettes eller selges uten sam§kke fra Larvik kommune.

§ 8 OPPI{EVELSE/ OMDANNING
Opphevelse/ eveatuell omdnnning foretss etter f"Gv onn stiftelserav 01.01. 2fi)! nr §9' iverksafi 2(m5,

Kapitalen fordeles ved opphevelse etter lovens § a7 og § 52.

Evintuell restkapital forvaltes innen rammen av stiftelsens formål'

§ 9 ENDRING AV VEDTEKTENE
vedtektene skal foretegges Lervik kommune før godkjenning i Sifteleestilsynel
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