
STATUTTER  FOR TILLEGGSGAVE-FONDET 

 

§ 1    FONDET 

 

Tilleggsgaven, som danner fondets kapital, er bygget opp ved forvaltning av midler som ble 

gitt av lutherske kirker i USA etter 2. verdenskrig til kirkelig gjenreising i Finnmark og Nord-

Troms.  Denne Tilleggsgave ble etter givernes ønske reservert for "åndelig gjenreising" i Den 

norske kirke, uten spesiell referanse til Finnmark og Nord-Troms. Grunnkapitalen er på kr. 

2.392.941. 

 

§ 2    FORMÅL 

Fondets formål er å bidra til løsning av tiltak av pionerkarakter i Den norske kirke. 

 

§ 3    STYRET 

Styret for fondet består av 4 medlemmer med 2 varamedlemmer.  Kirkerådet og Bispemøtet 

oppnevner hver 2 medlemmer og 1 varamedlem.  Et av Kirkerådets medlemmer og en biskop 

skal sitte i  styret. 

 

Funksjonstiden er normalt 4 år, fra 1. januar, året etter at nytt Kirkeråd er valgt. 

 

Styret velger selv styreleder og nestleder.  Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. 

 

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer eller lovlig innkalte varamedlemmer er til 

stede.  Ved stemmelikhet avgjøres saken med styrelederens dobbeltstemme. 

 

Kirkerådet oppnevner revisor. 

 

§ 4 STYRETS OPPGAVER 

a)  Styret skal forvalte fondets midler slik at både hensynet til sikkerhet og ønsket om god 

avkastning blir ivaretatt. 

 

Til hjelp i sitt arbeid med de forretningsmessige oppgaver kan styret oppnevne et utvalg som 

representerer økonomisk innsikt og forretningsmessig erfaring, og fastsette dets mandat. 

 

b)  Styret skal hvert år utdele midler av fondets avkastning i samsvar med formålet, 

bl.a. etter forslag fra Kirkerådet og Bispemøtet, idet det legges vekt på å finne frem til klare 

behov av helhetskirkelig karakter og tas hensyn til inflasjonens innvirkning på fondets 

fremtidige økonomiske evne. 

 

I helt spesielle tilfelle kan det foretas bevilgninger som i større eller mindre grad vil angripe 

kapitalen.  Dette krever kvalifisert flertall. 

 

 

§ 5    DIVERSE BESTEMMELSER 

 

a) Fondets formål kan ikke endres. 

 

b) Fondet kan ikke oppløses uten vedtak i Kirkerådet og Bispemøtet med 2/3 flertall i begge 

instanser.  Eventuell resterende kapital må i tilfelle anvendes i samsvar med formålet. 

 



c) Endring av statuttene, utenom § 2, kan skje med vanlig flertall i Kirkerådet og Bispemøtet. 

 

Disse statutter er vedtatt av biskopene i møte 23. mars 1988 og av Kirkerådet i møte 9.-11. 

juni 1988. Videre er statuttene endret av bispemøtet den mai 2002 og av Kirkerådet i møte 

den 10.06.02 

 


