Vedtekter for
Studiefondet - Econa Troms og Finnmark

§1
Fondets formål er å gi økonomisk støtte til siviløkonomer eller andre med relevante mastergrader i
Troms og Finnmark som ønsker å utvide sine kunnskaper ved videregående studier,
kompetansehevningstiltak og/eller praktikantopphold i inn- og utland, fortrinnsvis med sikte på at det
skal komme næringslivet eller offentlig virksomhet i de to fylker til gode.
Fondets grunnkapital kr. 50.000,- er gitt av den daværende Nord-Norgesavdelingen av Norske
Siviløkonomers Forening, 7. januar 1970.
§2
Fondet er et eget rettssubjekt.
§3
Fondets styre skal bestå av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styremedlemmene og
varamedlemmene velges for 2 år ad gangen av årsmøtet i Econa Troms og Finnmark, eller hvis denne
oppløses, av hovedstyret i Econa, som samtidig velger styrets formann. Gjenvalg kan kun skje 2
ganger. Styret velger selv nestformann.
§4
Styret forestår tildeling av stipender og annen støtte samt forvaltningen av fondets midler, og er i dette
arbeidet kun bundet av de til en hver tid gjeldende fondsvedtektene.
§5
Utdeling av stipendier og annen støtte skjer etter styrets annonsering av fondets midler og
gjennomført vurdering og fordeling av tilgjengelige midler. Utdelingen av støtten rapporteres til neste
årsmøte i Econa Troms og Finnmark og markeres på dette årsmøtet.
§6
Styret skal hvert år avgi beretning og revidert regnskap til Econa Troms og Finnmark, i god tid før
foreningen holder årsmøte. Er denne foreningen oppløst, avgis beretning og revidert regnskap til
Econa
§7
Vilkår for å bli tildelt støtte er:
a.

Søkeren må fremlegge en konkret plan for sitt studium, kompetansehevningstiltak og/eller
praktikanttjeneste. Planen må være ledsaget av nødvendig dokumentasjon, herunder
finansieringsplan.

b.

Søkeren må være medlem av Econa og må ha bodd i Troms eller Finnmark de siste 2 år og
fortsatt bo der. Styret kan i særlige tilfeller dispensere fra denne regel.
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§8
Styret kan i forbindelse med tildeling av stipend – innen rammen av søkerens studieopplegg og i
samråd med søkeren – sette som vilkår at søkeren påtar seg ett eller flere særoppdrag av særlig
generell interesse for næringslivet i fondets virkeområde.
§9
En hver som får stipend er forpliktet til etter endt studium og/eller praktikantopphold å avgi rapport til
fondsstyret. Stipendiaten kan publisere rapporten.
§ 10
Styret er ansvarlig for at fondsmidlene er plassert på forsvarlig måte til høyest mulig avkastning.
Hele den årlige avkastning kan nyttes til stipendier og annen økonomisk støtte, jfr. § 1 og § 7
påfølgende år.
Ubenyttet netto avkastning tilleggets fondets urørlige kapital eller avsettes til neste års
stipendieutdeling etter fondsstyrets anbefaling og årsmøtevedtak i Econa Troms og Finnmark.
§ 11
Econa Troms og Finnmark velger på årsmøte revisor for fondet for et år ad gangen.
Som revisor skal velges en statsautorisert revisor eller annen registrert revisor dersom en slik finnes
blant avdelingens medlemmer. Hvis ikke skal det velges 2 andre av foreningens medlemmer som
revisorer. Det skal også velges personlig varamedlem/varamedlemmer for revisor/revisorene.
Revisor/revisorene skal påse at tildelingen av stipendier og annen økonomisk støtte skjer i samsvar
med vedtektene. Fondsstyrets rent skjønnsmessige vurderinger skal dog ikke vurderes. Dersom
revisor/revisorene er i tvil om hvorvidt vedtektene er fulgt, skal revisors/revisorenes vurdering tas med
i revisjonsrapporten, som skal gis ved hvert års regnskapsavleggelse.
§ 12
Endring av disse vedtektene kan bare besluttes med 2/3 flertall av årsmøtet i Econa Troms og
Finnmark, eller hvis denne oppløses, av representantskapet i Econa.
For at et forslag om vedtektsendring skal kunne tas opp til behandling av vedkommende årsmøte, må
det være innsendt til behandling i styret senest 14 dager før årsmøtet. Styret behandler forslaget først,
og fremmer innstilling til årsmøtet.
§ 13
Oppløsning av fondet skal bare skje med 2/3 flertall av samme organ og på samme måte som bestemt i
§ 12. Ved oppløsning skal det påses at fondets midler også i fremtiden kommer beslektede formål til
gode. Hvis dette siste vilkår skal fravikes, forlanges enstemmighet av årsmøtet som har kompetanse til
å beslutte oppløsning.

(vedtatt 9. januar 1996, med ajourføring 12. januar 2005, 5. januar 2011, 21. januar 2015)

2

