
Vedtekter for stiftelsen Sulitjelma Boligfond 

Org.nr. 871395292 

 

§ 1 Stiftelsen Sulitjelma Bolifond er opprettet ved full overtakelse av midler og 

forpliktelser fra det tidligere Boligfondet ved AS Sulitjelma Gruber som igjen var 

opprettet i 1968 ved overtakelse av det tidligere Sikkerhetsfondet ved AS Sulitjelma 

Gruber (Sulitjelma Garantifond), godkjent av Sosialdepartementet etter lov om sosial 

omsorg av 5. juni 1964, § 25, jfr. Kgl. Resolusjon av 1. oktober 1965. 

I forbindelse med at AS Sulitjelma Gruber’s drift opphørte i juli 1983, besluttet fondets 

styre å omdanne fondet i henhold til det tidligere fonds vedtekter § 6. 

Stiftelsens grunnkapital var i 1983 kr. 921.513,82. 

Stiftelsen er en selvstendig juridisk person med egen regnskapsføring, og står under 

tilsyn av Stiftelsestilsynet, jfr. Lov om stiftelser av 15.6.2001, nr. 59. 

 

§ 2 Stiftelsen hadde som hovedformål å la oppføre eller erverve aldersboliger/leiligheter 

(boretter) for ansatte eller enker etter ansatte ved bergverksdriften eller tilliggende 

virksomhet i Sulitjelma som på grunn av alderdom, sykdom eller lignende måtte slutte 

i tjenesten. 

For å utnytte stiftelsens utleiekapasitet, kan det også drives utleie til andre med 

behov for tilgang til rimelig boenhet. 

Framleie til andre kan bare foretas av stiftelsesstyret, og framleien skal i slike tilfeller 

skje med tidsbegrensning. 

Stiftelsen har ansvaret for driften av sine boliger/leiligheter. 

 

§ 3 Stiftelsen ledes av et styre på 3 medlemmer med personlige varamedlemmer som 

velges av Fauske kommunestyre for den kommunale valgperioden. Ett av 

medlemmene med varamedlem skal også være medlem av kommunens driftsutvalg. 

Styreleder velges av kommunestyret. 

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av samtlige medlemmer (eller 

varamedlemmer) er tilstede. Styret kan likevel ikke treffe beslutning med mindre alle 

medlemmer av styret så vidt mulig er gitt høve til å delta i behandling av saker. Har et 

styremedlem forfall, og det finnes varamedlem for styremedlemmet, skal 

varamedlemmet gis høve til å møte. 

Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for, eller 

ved stemmelikhet det som møtelederen har stemt for. Alle saker avgjøres med vanlig 

stemmeflertall. 

Styret holder møter når saker foreligger til behandling, eller når ett av medlemmene 

ber om det. 

Styret fører protokoll over sine forhandlinger, som etter hvert møte undertegnes av 

de medlemmer (eller varamedlemmer) som har vært tilstede. 



 

§ 4 Stiftelsens administrasjon skal ligge i Fauske kommune. 

Styret ansetter det administrasjonspersonale som er nødvendig ifølge lov og 

regelverk. 

Årsberetning og revidert regnskap skal være fremlagt senest innen utgangen av mars 

måned, og oversendt Regnskapsregisteret i Brønnøysund senest en måned deretter. 

 

§ 5 Eventuell omdanning av stiftelsen skjer etter Stiftelsesloven kapittel 6. 

 

§ 6 Endringer i disse vedtekter må enstemmig godkjennes av stiftelsens styre, Fauske 

kommune og Stiftelsestilsynet 

 

 

Vedtatt i Fauske kommunestyre i sak 40/09. 

 


