
Vedtekter for Sulitjelma Grubers Velferdsfond 

 

§ 1 Ved gave av mars 1937 har det norske konsortium som fra Sverige hjemkjøpte 

aksjemajoriteten i A/S Sulitjelma Gruber opprettet et fond til fordel for arbeidere, 

formenn og funksjonærer knyttet til selskapets bedrift i Sulitjelma. Fondets 

opprinnelige navn var A/S Sulitjelma Grubers Fond for arbeidere, formenn og 

funksjonærer. Navnet er senere endret til Sulitjelma Grubers Velferdsfond. 

Fondet, som er en offentlig, selvstendig stiftelse, har til formål å yte økonomisk hjelp 

til trengende personer bosatt i Fauske kommune. Dog skal fortrinnsrett tilkomme 

arbeidere, formenn og funksjonærer som er eller har vært i A/S Sulitjelma Grubers 

tjeneste, disses etterlatte, samt foretagender som tjener til beste for disse. 

 

§ 2 Fondets grunnkapital er kr. 800.000,-. 

Styret kan hvert år beslutte at inntil en femtedel av årets avkastning tillegges 

grunnkapitalen.  

 

§ 3 Fondets styre forvalter fondets kapital og sørger for at ledige midler alltid anbringes 

på en betryggende måte. 

Styret består av en formann som skal være ordføreren eller rådmannen i Fauske 

kommune samt 3 medlemmer bosatt i Sulitjelma. Styret velges av Fauske kommune 

med funksjontid tilsvarende den kommunale valgperiode. Dersom en av 

representantene fra Sulitjelma flytter fra stedet, velges det et nytt medlem i dennes 

gjenværende funksjonstid. 

Fondets regnskap revideres av Fauske kommunes revisor. 

Styret kan ansette forretningsfører. 

Styret holder møte så ofte det er nødvendig. Alle spørsmål avgjøres ved 

stemmeflerhet. Til gyldig beslutning kreves at minst 3 av styrets medlemmer er 

tilstede. Over styrets forhandlinger føres det protokoll. 

 

§4 Styret skal nedsette en forvaltningskomité og stille til disposisjon en del av årets 

avkastning som ikke tillegges grunnkapitalen. 

Forvaltningskomitéen, som velges av styret for den kommunale valgperiode, skal 

bestå av 4 medlemmer fra de stedlige fagorganisasjoner som representerer ansatte 

utgått fra A/S Sulitjelma Gruber. Komitéen velger selv formann. Dersom det ikke er 

mulig å få sammensatt forvaltningskomitéen med slik representasjon, skal komitéens 

medlemmer bestå av personer bosatt i Sulitjelma. 

 

§ 5  Forvaltningskomitéen oppgave er – med prioritering som nevnt i § 1 – å anvende det 

disponible beløp: 



a) Enten til hjelp for den enkelte berettigede hvor økonomisk støtte måtte trenges på 

grunn av sykdom, uforskyldt arbeidsløshet, utdannelse eller i andre tilfeller hvor 

en håndsrekning behøves. 

b) Eller til formål av almennytte for de berettigede, således til anlegg, utstyr og 

vedlikehold av sportsplasser og for øvrig ethvert almennyttig foretagende som 

ikke faller inn under det offentliges forsorg. 

Utdeling finner ikke sted til bestemte tider, men etterhvert som det etter komitéens 

oppfatning foreligger et behov. Komitéen bestemmer selv beløpenes størrelse for 

hvert enkelt tilfelle. Hvis komitéen finner det hensiktsmessig, kan det av den 

disponible del av avkastningen oppsamles midler til anvendelse for et formål som 

måtte trenge et større tilskudd. 

Komitéen holder møte så ofte det er nødvendig. Alle spørsmål avgjøres ved 

stemmeflerhet. I tilfelle av stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. Til gyldig 

beslutning kreves at minst 3 av komitéens medlemmer er tilstede. 

Det føres protokoll over komitéens forhandlinger. Kopi av protokollen forelegges 

styret. 

Forvaltningskomitéen kan nedsette en særskilt komité til å ta seg av drift og 

vedlikehold av fondets faste eiendommer. 

 

§ 6  I henhold til bestemmelse i de opprinnelige vedtektene skal fondet heretter være en 

offentlig stiftelse undergitt den for offentlige stiftelser vanlige kontroll med hensyn til 

forvaltning og regnskapsførsel. 

 

§ 7 Vedtektene er opprinnelig vedtatt i A/S Sulitjelma Grubers representantskapsmøte 1. 

september 1937. De er endret i generalforsamlingen i A/S Sulitjelma Gruber 1989 for 

å bli tilpasset situasjonen etter selskapets opphør av grubedrift i Sulitjelma. 


