
HILDUR OG MAGNAR ARNSTADS STIFTELSE 
(Til beste for syke barn) 

VEDTEKTER 

 
1. Stiftelsen er opprettet på grunnlag av Magnar Arnstads testamente av 21.04.1996. 
 
2.  Stiftelsens grunnkapital er kr 2 745 730. 
 

Stiftelsen skal gjøres inntektsbringende ved at grunnkapitalen kan plasseres på den 
måte som styret finner best egnet til å gi tilfredsstillende avkastning.  
Grunnkapitalens avkastning, etter dekning av stiftelsens utgifter, skal utdeles til 
stiftelsens formål. Ett års avkastning som ikke er delt ut kan deles ut de påfølgende 
år. 
 

3. Stiftelsen skal hvert år kunne dele ut minimum kr 50 000. Har stiftelsen ikke 
tilstrekkelig avkastning og/eller fri egenkapital for slik utdeling, kan grunnkapitalen 
belastes det manglende beløpet oppad begrenset til kr 50 000 det enkelte 
regnskapsår. 
 
Stiftelsen skal forvaltes i samsvar med Lov om stiftelser og tilhørende forskrifter, av 
et styre bestående av 3 medlemmer: 
- ett medlem skal ha bakgrunn fra politiet, fortrinnsvis fra Levanger og/eller Verdal 

kommune, og utpekes av styret etter forslag fra det sittende styremedlemmet 
med bakgrunn fra politiet 

- ett skal være kommunalsjef helse i Levanger, eller noen ansatt i Levanger 
kommune og utpekt av denne 

-  ett medlem skal være administrerende direktør for Helse Nord-Trøndelag HF, 
eller noen fra Helse Nord-Trøndelag HF ut pekt av administrerende direktør. 

 
Funksjonstiden er ubegrenset så lenge disse vedtektene gjelder og stiftelsen ikke 
omdannes. 
 
Styret er beslutningsdyktig når alle 3 medlemmene er tilstede . 
 
Vedtak fattes med alminnelig flertall. 
 

4.  Stiftelsens formål er å gi støtte til trivselstiltak for barn som er pasienter ved Helse 
Nord-Trøndelag HF og/eller forskning relatert til sykdommer hos barn som behandles 
ved sykehusene. Dette skal være forskning foretatt i samarbeid med Helse Nord-
Trøndelag HF. 
 
Styret fører den nødvendige kontroll med at utdelinger nyttes etter forutsetningene 
og kan kreve at innberetning om bruken blir gitt . 
 



5. Hvert år skal utdeling fra stiftelsen kunngjøres i januar og styret skal i løpet av april 
bestemme om utdeling skal skje og til hvem. 
 
Kunngjøring skjer via Helse Nord-Trøndelags intranett . 
 

6. Disponibel avkastning som ikke blir utdelt , skal tillegges kapitalen dersom styret ikke 
bestemmer at tildelingsbeløpet eller deler av dette , skal overføres til neste års 
tildeling. 
 

7. Helse Nord-Trøndelag utøver funksjonene som stiftelsens sekretariat og 
forretningsfører. Stiftelsens regnskap føres av Helse Nord-Trøndelags 
regnskapsavdeling og revideres av foretakets revisor. 
 

8.  Endringer av disse vedtektene gjøres av et enstemmig styre og godkjennes av 
Stiftelsestilsynet. Eventuell søknad om omdanning av stiftelsen settes fram av et 
enstemmig styre og skal vedtas av Stiftelsestilsynet. 

 
 

Levanger, 28. juni 2022 
 
 
 
 

Kjetil Ravlo   Annamaria Forsmark   Kristin Bratseth 
Politistasjonssjef   Administrerende direktør   Kommunalsjef helse og velferd 
Værnes politistasjonsdistrikt Helse Nord-Trøndelag   Levanger kommune 

 


