
Vedtekter for Stiftelsen Den Gamle Krigsskole

Sist endret: 30.09.2022

§  1 Navn

Stiftelsens navn er Stiftelsen Den Gamle Krigsskole . med sete  i  Oslo .
St iftelsen ble opprettet 18. desember 2019.

§  2 Formål
Stiftelsens formål er a istandsette, bevare og t ilgjengeliggjøre for allmenheten Den Gamle
Krigsskolen  i  Tollbugata 10  i  Oslo som et nasjonalt kulturminne . Eiendommen har stor
kulturhistorisk verdi og har hatt tilknytning t il Forsvaret gjennom mer enn 200 år. Stiftelsen
skal forestå drift av eiendommen gjennom ut leie til markedspriser, hvor alle inntekter skal
brukes t il eiendommens utvikling og vedlikehold slik at eiendommen t ilgjengeliggjøres for
allmennheten og dermed kan formidle dens betydning for norsk samfunnsliv. St iftelsen skal
ikke ha erverv til formål. Forbindelse mellom st iftelsen og Krigsskolens f remtidige kadetter
skal opprettholdes etter nærmere avta le .

§  3 Stiftelsens grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er kr. 200 .000,-

§  4 Styret, dets sammensetning og oppgaver

Stiftelsen ledes av et styre på fem til syv medlemmer hvis bakgrunn og interesse skal
gjenspeile st iftelsens formål. Det sammensettes slik:

- to medlemmer oppnevnes av Krigsskolens Venner (for 4 år av gangen)

- ett medlem oppnevnes av Kadettsamfundet Krigsskolen (for 2 år av gangen)

- to medlemmer oppnevnes av Selskabet for Oslo Byes Vel (for 4 år av gangen)

- ett medlem oppnevnes av de ovennevnte (for 4 år av gangen)

Styret konstituerer seg se lv og velger leder og nestleder. Dersom noen av valgorganene
skulle velge afrasi seg retten til aoppn evne styrerepresentant , skal styret oppnevne nytt
valgorgan og deretter endre vedtektene  i  t råd med dette.

Styret skal forestå st iftelsens forvaltning , utarbeide retningslinjer for bruk av eiendommen og
nedsette arbeidsgrupper med innst illing til styret for spesielle tiltak. Styret skal påse at det
utarbeides budsjetter og føres forsvarlig regnskap, at eiendommen holdes  i  hevd og ellers
brukes  i  samsvar med formålet. Styret kan ansette daglig leder og fastsette instruks for
denne.

Styret møter når leder eller to av medlemmene ønsker det , og er beslutningsdykt ig når minst
tre styremedlemmer møter. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Det føres protokoll f ra møtene.

§  5 Revisjon

Regnskapet skal revideres av statsautorisert eller registrert revisor.

§  6 Vedtektsendringer

Vedtektene kan endres med to t redjedels flertall og når styret har behandlet endringen  i  to
påfølgende møter med minst 3 ukers opphold.



§ 7 Oppløsning

Dersom styret finner at det ikke lenger er mulig a forfolge st iftelsens formål, kan den
oppløses ved 2/3 flertall  i  styret. Ved oppløsning av st iftelsen bestemmer styret hvordan
kapitalen skal anvendes innenfor formålet.

§ 8 Tegning

Stiftelsen tegnes av to styremedlemmer  i  fellesskap hvorav den ene er styreleder.

§ 9 Ikrafttredelse

Disse vedtekter trer  i  kraft når vedtektene er godkjent av Lotteri- og st iftelsest ilsynet.


