
 

Vedtekter 

for 

Hjørdis Marie født Ellingsen og Sven Christian Birkelunds minne  legat til  
fordel for Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning 

 

Vedtekter fastsatt den 20. februar 2020 av Roald M Engeness som den 4. februar 2020 er 
oppnevnt som styre for stiftelsen av Stiftelsestilsynet i medhold av stiftelsesloven § 29. Endret 
i styremøte 3. juni 2022 (§ 2).  

 

§ 1 Legatets navn og opprinnelse 

Legatets navn skal være 

Hjørdis Marie født Ellingsen og Sven Christian Birkelunds minne  legat til fordel for 
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. 

Dette legat er opprettet på grunnlag av Sven Chr. Birkelunds testament av 7. august 2019 ved 
hans bortgang 15. desember 2019. 

Legatet har sete i Trondheim kommune. 

 

§ 2 Grunnkapital 

Legatets grunnkapital er NOK 100.000. 

 

§ 3 Formål 

Legatets midler skal benyttes til utviklingsarbeid og forskning knyttet til praksisstudiene i 
barnehagelærerutdanningen. 

Midlene skal komme praksislærere, studenter og ansatte til gode. 

 

§ 4 Om legatet 

Legatet er en selveiende ideell stiftelse med eget styre. 

Legatet skal være registrert i Enhetsregisteret og hos Stiftelsestilsynet. For øvrig får den til 
enhver tid gjeldende lovgivning om stiftelser anvendelse i den utstrekning ikke annet er 
bestemt i vedtektene. 

 

 



§ 5 Styre og administrasjon 

Legatet ledes av et styre bestående av 5 - 7 medlemmer. Det kan velges vararepresentanter. 

Styret foretar oppnevnelse av nye styremedlemmer. Det skal utpekes en leder og en nestleder. 

Funksjonstiden er 2 - to - år. 

Styret kan løse et medlem fra vervet i funksjonsperioden dersom det fremstår som saklig på 
grunn av at vedkommende ikke lenger har tilknytning til Dronning Mauds Minne Høgskole 
for barnehagelærerutdanning eller vedkommende av andre saklige grunner ønsker seg fritatt. 
Det skal som hovedregel oppnevnes nytt styremedlem i stedet for den som fratrer. 

Endringer i styret skal uten ugrunnet opphold meldes til Enhetsregisteret. 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved 
stemmelikhet har styrets leder eller den som leder møtet, dobbeltstemme. 

To styremedlemmer representerer legatet utad. 

Styret holder møter når lederen finner det nødvendig eller et flertall av styremedlemmene 
krever det. 

Styrets oppgaver: 

- Utarbeide regnskap og budsjett  
- Sørge for forsvarlig forvaltning av legatets midler 
- Forta utdeling av legatporsjoner eller stipend i samsvar med legatets formål 
- For øvrig behandle saker av betydning for legatets virksomhet 

Det skal føres protokoll over styrets møter. 

Legatets regnskap skal revideres av en statsautorisert eller registrert revisor som oppnevnes av 
styret. 

 

§ 6 Vedtektsendringer 

Endringer i vedtektene behandles av Stiftelsestilsynet i henhold til lov om stiftelser. Forslag 
til endringer utarbeides av styret. 

 

§ 7 Eventuell omdanning eller oppløsning 

Dersom det som følge av at kapital og avkastning blir for liten til a dekke intensjonene slik de 
fremkommer i Sven Christian Birkelunds testament, kan styret søke om omdannelse, herunder 
sammenslutning med annet legat eller stiftelse, eller oppløsning ut fra reglene om omdanning 
i lov om stiftelser. 


