
V E D T E K T E R 
 

for 
 

MOLDE KOMMUNES STIFTELSE FOR SOSIALE FORMÅL 
 

 
§ 1. Stiftelsen er opprettet ved sammenslåing av ”Student Tønnes Gjendems legat”, ”Sivert 

Johansen og kone Elen Marie Solemdals legat”, ”Mali Tolaas julegave til ensomme”, 
”Foreningen av 1866 for trengende syke og husarmes legat”, ”Fru Marie Lovise Lie 
født Liebigs legat til trengende enslige damer i Molde”, ”Magnhild og Harald 
Kanestrøms legat – Moldelegatet” og halvparten av ”Legat til beste for trengende samt 
til ungdom under utdanning” (sistnevnte består av tidligere 7 sammenslåtte, ikke 
stadfestede legater). 

 
§ 2. Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til beste for eldre, syke eller andre 

trengende i Molde kommune.  
 
§ 3.  Stiftelsen har en kapital på kr 542.804,94, hvorav kr 439.825,70 er urørlig kapital. 
 Midlene skal anbringes på den måte som til enhver tid er vanlig for offentlige    
            stiftelser.             
  
§ 4. Stiftelsen styres av det til enhver tid oppnevnte stiftelsesstyre for Molde kommune. 

Molde stiftelsesstyre består av følgende obligatoriske medlemmer: 
Ordføreren i Molde – leder, Soknepresten i Molde, Soknepresten i Bolsøy, 
Rådmannen i Molde, Sosialsjefen i Molde.   
I tillegg blir 2 medlemmer valgt av kommunestyret. 
Økonomisjefen i Molde kommune er stiftelsens forretningsfører. 

 
§ 5. Stiftelsen har regnskapsplikt etter regnskapsloven.  Stiftelsen er ellers undergitt den 

kontroll og regnskapsrevisjon som til enhver tid gjelder for offentlige stiftelser. 
 
§ 6. Avkastningen kan hvert år disponeres av styret til fordel for eldre, syke og vanskelig-

stilte bosatt Molde og tidligere Bolsøy kommune.  Stiftelsens midler tildeles 
fortrinnsvis offentlige eller private institusjoner, interesseorganisasjoner eller andre 
organisasjoner i Molde kommune som arbeider med tiltak som tilgodeser 
målgruppene.   
Styret kan reservere ett eller flere års avkastning til bruk for senere år, eller bestemme 
at ikke disponert avkastning skal tillegges kapitalen. 

 
§ 7. Når disse vedtekter trer i kraft, oppheves fra samme tidspunkt statutter for: 

• Student Tønnes Gjendems legat, revidert 1. desember 1967. 
• Sivert Johansen og kone Elen Marie Solemdals legat av 29. september 1945. 
•  Legat til beste for trengende samt til ungdom under utdanning av 12. desember 

1984.     
• Mali Tolaas julegave til ensomme av 20. august 1928. 
• Foreningen av 1866 for trengende syke og husarmes legat av 8. mai 1951, revidert 

31. juli 1979. 
• Fru Marie Lovise Lie født Liebigs legat til trengende enslige damer i Molde av 10. 

januar 1918, revidert 31. juli 1979. 
• Magnhild og Harald Kanestrøms legat – Moldelegatet av 18. desember 1987. 


