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Stiftelsesdokument

STIFTELSEN TROM0Y FRIVILLIGSENTRAL
Undertegnede oppretter gjennom dette dokumentet stiftelsen Trom0y frivilligsentral.

Formal

Stiftelsen har som formal a arbeide for realisering av f0lgende visjon:

Gjennom lokalt engasjement skapes trygge, aktive og inkluderende naermilj0 pa
Trom0ya, som folk er stolte av og trives i.

Dette skal stiftelsen arbeide for ved a vasre:

• ft kompetanse- og servicesenterfor enkeltmennesker, lag/foreninger og det
offentlige

• En open og inkluderende m0teplass

• ft bindeledd og en akt0r som underst0tter samarbeid og samskapelse i
lokalsamfunnet

Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er pa 100.000, jf apningsbalanse datert 31. mars 2018 og bekreftelse
av denne fra Aust-Agder Revisjon IKS, datert 05.04.2018. Denne overdras med endelig virk-
ningtil stiftelsen.

I tillegg overtar stiftelsen tidligere Trom0y Frivilligsentrals aktiva fra Trom0y Helselag, jf ved-
lagte liste.

Styret

Stiftelsen etableres med f0lgende styre:

• Alf Reiar Berge (styreleder)
• Astrid Saudland (Arendal kommune)
• Stine Husum Mortensen (Trom0y menighetsrad)
• T0nnes Christian Larsen, representant for frivillige

Dette er et interimsstyre som fungerer til ordinaert styre er valgt pa Stiftelsens f0rste ars-
m0te.



Vedtekter for stiftelsen Trom0y frivilligsentral

Stiftelsen har f0lgende vedtekter:

§ 1 Formal

Stiftelsen har som formal a arbeide for realisering av f0lgende visjon:

Gjennom lokalt engasjement skapes trygge, aktive og inkluderende nsermilj0 pa
Trom0ya, som folk er stolte av og trives i.

Dette skal stiftelsen arbeide for ved a vaere:

• Ft kompetanse- og servicesenter for enkeltmennesker, lag/foreninger og det
offentlige

• En open og inkluderende m0teplass

• Et bindeledd og en akt0r som underst0tter samarbeid og samskapelse i
lokalsamfunnet

§ 2 Styret

Styret er stiftelsens 0verste organ. Det har ansvaret for a formulere strategiske mal for sen-
tralen og for I0pende a f0lge opp og vurdere maloppnaelsen og hva som eventuelt skal iverk-
settes for a sikre denne. Styret har videre ansvaret for planlegging, oppf0lging og styring av
0konomi og overordnet praktisk drift.

Ved sammensetningen av styret skal det legges vekt pa at ulike deler av lokalsamfunnet blir
representert, at styret blir sektorovergripende.

Styret skal ha minimum 5, maksimum 7 medlemmer, og 3 varamedlemmer. Et medlem skal
representere Arendal kommune. Det skal vaere minst 2 styremedlemmer og 1 varamedlem
av hvert kj0nn.

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges av arsm0tet, kommunens representant etter
forslag fra kommunen. Valgene skjer for to ar. Ved etableringen av stiftelsen velges to av sty-
remedlemmene og et av varamedlemmene for et ar. Se ellers stiftelsesloven §28.

Styret velger selv styreleder og nestleder.

Styret er vedtaksf0rt nar minst 4 styremedlemmer/varamedlemmer er til stede. Ved stem-
melikhet har styreleder dobbeltstemme.

Daglig leder i samarbeid med styreleder har plikt til a innkalle styret i god tid.

Ogsa varamedlemmene skal ha innkalling, sakspapirer og referat fra styrem0tene. Ved forfall
skal styremedlem som har forfall informere daglig leder og styreleder. Daglig leder innkaller
varamedlem.

Eventuelle forslag til vedtak om vedtektsendring eller avvikling vedtas av styret etter dr0f-
ting i arsm0te.

Det vises for 0vrig til stiftelseslovens §§ 30, 31, 32 og 33.



§3. Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er pa NOK 100.000, jf apningsbalanse for stiftelsen Trom0y frivillig-
sentral datert 31. mars 2018.

§4. Arsm0te

Det avholdes arsm0te i stiftelsen hvert ar innen 31 mars. Arsm0tet innkalles av styret i sam-
arbeid med daglig leder. Valgkomiteen foreslar, og arsm0tet velger, nye styremedlemmer og
varamedlemmer (jf vedtektenes §2) og, ved behov, ny revisor (jf stiftelsesloven §43).

Arsm0tet er radgivende organ for stiftelsen.

Innkalling skjer offentlig, senest 14 dager f0r a rsm0te. Arsm0tet er a pent for alle med inter-
esse for Stiftelsens virksomhet.

Styret kan invitere organisasjoner eller personer saerskilt.

Styret legger fram, til orientering, arsmelding med revidert regnskap for foregaende kalen-
derar, og budsjett for innevaerende ar. Andre saker som f. eks strategi, planer mv fremmes
etter styrets skj0nn.

§5 Valgkomite

Styret utpeker en valgkomite bestaende av leder og et medlem. Disse fungerer i 2 ar.

§6 Avvikling

Hvis det vedtas avvikling av stiftelsen Trom0y frivilligsentral skal grunnkapital og 0vrige ver-
dier disponeres etter styrets vedtak og i samsvar med stiftelsesloven.

§7 Endring avvedtektene

Forslag om endringer i disse vedtektene kan fremmes av styremedlemmer, varamedlemmer
og deltakere pa arsm0te. Vedtak om endringer fattes av styret etter dr0fting i arsm0te.

Dato og signatur

Interimsstyret for stiftelsen Trom0y frivilligsentral

Trom0y 10. april 2018

Astrid Saudland
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Stine Maria Husum Mortensen T0nnes Christian Larssen



Trom0y frivilligsentral - eiendeler og inventar ved etablering av stiftelsen

Tekst Innkj0psar Innkj0pspris Kj0pt med tilskudd fra

Baerbar pc, lenovo
Monitor, mus og tastatur til kontor
Monitur, veggfeste og h0yttaler

4 symaskiner + utstyr
Eltemaskin + div utstyr til bakerovn

2016

2016

2017

2017

2017

kr

kr

kr

kr

kr

4 319,00 Kj0pt inn av Helselaget

2 424,00
14 350,00 Gave fra Helselaget kr 10 000,-

45 000,00 Gjensidigestiftelsen

25 800,00 Gjensidigestiftelsen

2 Minimatter, bedre liv (infrar0de straler)

Telt til stands + lodd, O.B.Wiik

Prosjekt Gjerstadvannets venner (restbe!0p til disp ca 33700)

2017

2016

kr

kr

13 500,00 Trom0y Lions

Gjenidigestiftelsen (Eier ogsa en 1/4 av bakerovnen pa hjul, men
7 500,00

regnskapsf0rt via Eydehavn Kuben Frivilligsentral)

Kipro beltedumper, 350 kg
Batteridrill Metabo 18v, 2 batterier

Motorsag Meec

Diverse redskaper
Diverse skilter, benker etc i I0ypa

Bakerovn ved bo og omsorgssenteret

Diverse utstyr bakerovn

Hagestue rundt bakerovnen, kostnadertil materiell (Bo- og omsorgssenteret

bidro med a legge inn str0m)

PC-pakke digitalisering

Kj0kken
M0bler

Sum innk|0pspris eiendeler og inventar

2013

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

2014

2014

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

12 500,00

2 000,00
1 000,00

5 000,00
10 000,00

33 000,00

2 900,00

27 000,00

13 744,00

5 000,00

30 555,00

255 592,00

Gjensidigestiftelsen/ Fylkesmannen/ Lions og Tromfly Arbe

H. dir's prosjekt "SeniorRessurs", Arendal komm. Trom0y Lions

Hagestuen ble bygd pa dugnad av Gjerstadvannets venner

Helsedirektoratet via prosjekt "SeniorRessurs"

Trom0y Lions


