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FORMÅL OG STYRING
Stiftelsens mål og midler 
Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som skal 
støtte tiltak som verner mennesker og fortidsminner. 
Stiftelsens vedtekter sier det slik:

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å 
fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og 
miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det 
norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke 
være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til 
institusjoner og enkeltpersoner.

Midlene til den økonomiske støtten kommer fra 
avkastningen av Stiftelsens kapital, som i det alt 
vesentlige er plassert i aksjer og andre finansielle 
aktiva.

Stiftelsen er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund. 

Hvem er vi?
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I forhold til årets bevilgninger, har stiftelsen tildelt mer 
til vern av mennesker, mens man har bevilget mindre 
til vern av bygg/innbo enn året før. Tildeling av midler 
til vern av fartøyer er også noe redusert i forhold til 
2008.

Også i år har det vært få søknader til naturvern og 
forskning, og Stiftelsen hadde gjerne ønsket seg flere 
prosjekter til denne sektoren. I henhold til statistikken 
har Stiftelsen UNI avslått 38 % av de prosjekter som 
har vært til vurdering, noe mer enn i fjor.

Styret har som tidligere vært forsiktig med å forplikte 
Stiftelsen for engasjementer utover 1 år av gangen. I 
vedtakene er denne forutsetningen presisert. Stiftelsen 
har imidlertid likevel støttet enkelte prosjekter over 
flere perioder, men støtter sjeldent noe prosjekt mer 
enn 3 år.

En fullstendig liste over de tiltakene som fikk støtte i 
2009 er gitt i note 13 i regnskapet.

Stiftelsens bevilgninger

% Fordeling av antall saker: Totalt beløp bevilget: (i kr. 1.000)

2008 2009 2008 2009

Vern av menneskeliv 6 10 3.093 4.435

Vern av bygg/innbo 36 33 16.893 12.767

Vern av fartøyer 9 10   4.438   3.642

Naturvern og forskning 2 1      1.070   25

Priser 2 1      800      600

Sikring generelt 12 6 4.279 2.178

Annet 2 1

Avslått 31 38

Sum totalt 100 100 30.573 23.647

I løpet av året bevilget Stiftelsen UNI nesten 24 millioner kroner til skade- og miljøverntiltak. 

Stiftelsens bevilgninger det siste året har vært som følger:
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Blant de formål som fikk støtte i 2009 kan det være 
grunn til å trekke frem følgende:

Norsk Folkemuseum 
På styremøte 10. februar 2009 ble det bevilget til 
sammen kr. 1.500.000 til sikring av Elnanlåven ved 
Trøndelagstunet på Norsk Folkemuseum.

Norsk Folkemuseum er Norges største kulturhisto-
riske museum med landsdekkende samlinger. Museet 
viser hvordan folk har levd i Norge fra 1500-tallet 
og frem til i dag. Friluftsmuseet har over 150 bygn-
inger fra store deler av landet og viser både bygde- og 
bymiljøer fra forskjellige perioder og sosiale miljøer. 
Gol Stavkirke fra ca. 1200-tallet er en av museets fem 
bygninger fra middelalderen. OBOS-gården, Wessels-
gate 15, viser leiligheter fra perioden 1879 - 2002. In-
nendørs har museet store faste utstillinger av blant an-
net folkekunst, folkedrakter, leketøy og samisk kultur. 
I tillegg vises en rekke skiftende utstillinger. Museet 
tilbyr året rundt et omfattende aktivitetsprogram på 
søndager i vinterhalvåret og daglig i sommersesongen. 
Spesiell vekt på familiearrangementer, dans og spill,  

levendegjøring og temaer knyttet til aktuelle utstillinger. 
Museet har også eget dokumentasjonssenter.

Trøndelagstunet ble påbegynt i 1920 årene med opp-
føring av en typisk trønderlån fra Stiklestad og et 
hus fra Hovde. Først over 70 år senere kunne museet 
videreføre arbeidet med en låve fra Elnan i Nord 
Trøndelag som ble gjenreist i 1999 og et stabbur i 2006. 
Tunet med alle dets bygninger skal gi et troverdig 
bilde av livet på gården på 1950-tallet. Dette prosjektet 
består av flere underprosjekter, hvor sikring av Elnan-
låven er en del.

Elnanlåven med sine 400 m2 er den største trebygningen 
på Norsk Folkemuseum. En brann her vil kunne spre 
seg fort og er derfor en stor risiko også for resten av 
friluftsmuseet.

Norsk Folkemuseum har tidligere mottatt betydelig 
støtte fra Stiftelsen UNI også til andre prosjekter. For 
å nevne noen: Gjennomføring av brann- og sikrings-
tiltak, brannalarm i tunene, sikring og restaurering av 
Raulandstua, kamaeraovervåkning m.m.

	  
Stiklestadlåna med Elnanlåven i bakgrunnen ved Norsk Folkemuseum
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Maihaugen 
På styremøtet, 10.februar 2009, ble det også bevilget 
kr. 1.500.000 til sikringstiltak på Aulestad 

Maihaugens virksomhet som ble grunnlagt av Anders 
Sandvig i 1887, består av Friluftsmuseet, Håndverks-
samlinga, utstillinger, kulturhus, dikterhjemmene 
Aulestad og Bjerkebæk, Norsk Handverksutvikling, 
Sekretariatet for museenes samtidsnettverk, Opplands-
arkivet avd. Maihaugen, Norges olympiske museum og 
Postens historiske samlinger.

Bjørnstjerne Bjørnsons hjem, Aulestad, er et av Norges  
best bevarte kunstnerhjem. Her bodde Nobelprisvinneren 
med sin familie fra 1875. Bjørnstjerne Bjørnsons ønske 
om å eie en gård i Norge var gått i oppfyllelse. Fortsatt 
dro familien på lange utenlandsopphold, men Aules-
tad ble basen de alltid vendte tilbake til. Bjørnstjerne 
Bjørnson bodde her til sin død i 1910. 

Bjørnstjerne Bjørnson ble samtidens store kulturper-
sonlighet innen det litterære, kulturelle og politiske liv. 
Ingen sak var for liten og ingen sak for stor. Han tok et 
klart standpunkt for de små i samfunnet og for de små 
nasjoners rett til frihet og selvstendighet.

Staten fikk skjøtet over en del av eiendommen i 1928 
med rett til å overta den etter Karolines død. Hun 
døde i 1934, og i 1935 åpnet Aulestad sine dører for 
publikum samtidig som Staten inngikk en driftsavtale 
med Maihaugen om drift av hus og anlegg.

Aulestad hovedbygning er fredet og det samarbeides 
tett med Riksantikvar og Oppland fylkeskommune om 
alle tiltak i bygningene.

Aulestad har storstilte forberedelser fram mot 2010, 50 
års markering for Bjørnstjerne Bjørnsons død. Hoved-
huset, fjøset og folkestua gjennomgår et omfattende 
restaureringsarbeid. Den 15. mai skal Aulestad gjen-
åpnes i all sin bjørnsonske prakt. Med stor forventning 

og spenning ønskes gjester velkomne til nye og flotte 
opplevelser på Aulestad. I hovedbygningen, vognskju-
let, drengestua, låven, folkestua og amfiet. 

Lærdal kommune / Borgund Stavkirke 
På styremøtet 25. August 2009 ble det bevilget  
kr. 1.000.000 til brannverntiltak ved Borgund 
stavkirke.

Borgund stavkirke blir første gang nevnt i skriftlige 
kilder i 1342, men det er vanlig å datere den til  
perioden 1150 – 1200.

Kirken er en langkirke der både skip og kor har hevet 
midtrom. Den ligger i Borgund i Lærdal kommune, 
i Sogn og Fjordane fylke, ca. 30 km øst for tettstedet 
Lærdalsøyri, innerst i Sognefjorden.

Ved midten av 1800-tallet var Borgund stavkirke blitt 
for liten for menigheten. Man planla å bygge den ut, 
men Fortidsminneforeningen foreslo at den heller 
burde bevares som den var, og at man kunne bygge en 
helt ny kirke i nærheten. Foreningen fikk bevilget en 
større pengesum fra Stortinget for å holde stavkirken i 
stand, og den nye kirken stod ferdig i 1868. 

Tømmeret som er brukt i Borgund stavkirke ble felt 
vinteren 1180-81. Både når det er snakk om opprinnelig 
konstruksjon, bygningens form og materiale, er Borgund 
i Norge den best bevarte stavkirken fra middelal-
deren. På grunn av dette har den også vært et forbilde 
til andre stavkirker som ble restaurert på 1800- og 
1900-tallet, for eksempel Gol, Hopperstad og Fantoft 
stavkirker. 

Borgund stavkirke har et hevet midtrom, både i skipet 
og koret – og kalles ofte for ”borgundtypen”. I tillegg 
har kirken utskytende arker i nord, vest og sør, og 
takryttere i flere etasjer over skipet. Rundt hele kirken 
løper en svalgang, som har vernet både bygning og 

	  

Maihaugen på LiLLehaMMer 
er et av de største Museene 
i norge og det Mest oppLev-
eLsesrike! de feM Museene og 
fire fagavdeLingene favner 
teMaer soM diktning, idrett, 
håndverk, saMtid, kuLtureLt 
MangfoLd og historie.
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folk mot vær og vind. Alt dette gir Borgund den karak-
teristiske profilen, med tak-over-tak, ark-over-ark.

Innvendig er kirken helt intakt rent konstruksjons- og 
materialmessig, men mye av interiøret ble tatt ut da 
den nye kirken ble bygget vest for den gamle. Vi må 
nok forestille oss et mye mer fargesatt rom, med både 
dekormaling og kanskje tekstiler. To inventarstykker er 
igjen fra middelalderen: Steinalteret i koret, og døpe-
fonten i kleberstein.

I samarbeid med Fortidsminneforeningen og Riks- 
antikvaren, har Lærdal Kommune utarbeidet en plan 
for sikker vannforsyning til brannslukking ved  
Borgund stavkirke. Prosjektet vil etter gjennom-
føring gi sikker vannforsyning til brannslukking ved 
stavkirken gjennom hele året.

Bakgrunnen for tiltaket er problem med is i elva  
gjennom den kaldeste delen av vinteren, som i verste 
fall kan medføre at brannvernet ikke har nødvendig  
og sikker vannforsyning ved en eventuell brann.

Norsk Bergverksmuseum 
På styremøtet 25. august 2009, ble det også bevilget 
kr. 500.000 til sprinkleranlegg i Regimentsgården ved 
Norsk Bergverksmuseum. 

Norsk Bergverksmuseum er nasjonalmuseum for 
bergverksdrift. Museet som ligger i Kongsberg 
sentrum har tilhold i Kongsberg Sølvverks gamle 
smeltehytte fra 1844. Museet viser gjennom forskjel-
lige utstillinger hele den over 330 år gamle historien til 
gruvedriften i Kongsberg.

Norsk Bergverksmuseum er en stiftelse som forval-
ter 55 bygninger og et stort underjords gruveanlegg, 
fordelt på 5 lokaliteter.

1. Museumsanlegget i Kongsberg sentrum
2. Sølvverkets daganlegg med Sakkerhusene i Saggrenda
3. Gruveanlegget med Christian 7. Stoll og Kongens 

gruve
4. Haus Sachsen gruves daganlegg på Knutefjellet
5. Det Kongelige Norske Bergseminarium, Kirketor-

get, Kongsberg 

Bergseminaret har en vakker beliggenhet like ved den 
markante kirken i Kongsberg. På grunn av sin karak-
teristiske utforming, interessante detaljer og arkitek-
toniske verdi, ble eiendommen fredet av Riksantikva-
ren i 2004.

I 2005 ble den vakre bygningen fra 1787 overlevert 
Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg, som siden 
har drevet restaureringsarbeider i samarbeid med 
Riksantikvaren over flere år. Bygningen hadde vært 
i Forsvarets eie siden 1957 under navnet Regiments-
gården, og er en del av kulturarven etter Sølvverket på 
Kongsberg.

Eiendommen består av hovedbygget i to etasjer med 
en grunnflate på 838 kvm, samt uthus og laboratorium 
på 926 kvm. I tillegg til et vaktmesterhus som ble opp-
ført på 60-tallet.

Museet driver formidling for publikum i disse an-
leggene, og har et årlig besøk på 50 – 60.000 personer. 
Besøksvirksomheten i Sølvgruvene omfattes av høy 
grad av sikkerhet som er kostnadskrevende. Alle  
anleggene er oppført som særskilte brannobjekter.

I forbindelse med kommunens oppgradering av  
kirketorget, ble det lagt frem rør for nytt vanninnlegg 
for Bergseminaret, og det er derfor et ønske å montere 
to sprinklersentraler.

Riksantikvaren anbefaler at det monteres automatisk 
slokkeanlegg på grunn av bygningens høye verneverdi, 
dens svært brennbare konstruksjoner og den over-
hengende faren for påtenning.

Borgund stavkyrkje Ligg i 
LærdaL i sogn. kyrkja er Bygd 
kring år 1180. ho er svært 
godt Bevart og den Mest 
særMerkte av dei norske  
stavkyrkjene. 

Foto: Trond Fjeldseth, Borgund Stavkirke
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regiMentsgården

christian radich

Borgund stavkirke

auLestad



Stiftelsen UNI Årsberetning 9

Christian Radich
På styremøte 15. Oktober 2009 ble det bevilget 
kr. 500.000 til ny hovedtavle på skoleskipet  
Christian Radich.

Stiftelsen Skoleskipet Christian Radich har som mål 
å bevare skoleskipet Christian Radich for kommende 
generasjoner gjennom aktiv drift. Skoleskipet har Oslo 
som sin hjemmehavn, med kaiplass på Akershusut-
stikkeren.

Driftsinntektene kommer fra chartervirksomhet i 
Oslofjorden, skoletokt og utenlandstokt med betalende 
medseilere, samt kontrakt med Sjøforsvaret.

Christian Radich ble levert i 1937 til Stiftelsen Øst-
landets Skoleskib, og seilte frem til 1998 som skoleskip, 
kun avbrutt av 2. Verdenskrig. I denne tiden har 
nesten 17.000 unge fått sin maritime utdannelse om 
bord.

I 1998 falt skoleskipsordningen bort og skipets 
eksistens ble avhengig av annen støtte.

Christian Radich var stjerne i filmen ”Windjammer” 
fra 1958, og hadde også en fremtredende rolle i TV- 
serien ”Onedin-linjen”. Skipet har hele sin levetid 
fungert som en Norsk seilende ambassadør og har 
markert seg på norske arrangementer i utlandet. 
Christian Radich har vunnet en rekke regattaer i 
inn- og utland og de 2 siste årene har hun vunnet 
begge etapper under Tall Ships’ Race. Dette gir ære og 
berømmelse, men dessverre intet overskudd.

Skipets tekniske tilstand er akseptabel, men preges av 
alderen på 72 år. Skipets synlige deler er penere og i 
bedre stand enn på mange år.

I 2008 ble det foretatt utskifting av dobbelbunnen i 
akterskipet, og en av mastene ble overhalt. Det gjenstår 
imidlertid å skifte fremre del av dobbelbunnen, og det 

er behov for ny hovedtavle. På lengre sikt er det behov 
for nytt stål i hele maskinseksjonen og utskiftinger i 
riggen. Utsettelse av disse arbeidene vil være katastro-
fale, da skipet risikerer å miste sine sertifikater.

Den viktigste oppgaven før hovedklassingen i 2011 vil 
være å skifte hovedtavle og dobbelbunn. 

Christian Radich har også tidligere mottatt betydelig 
støtte fra Stiftelsen UNI til restaurering.

Stiftelsen UNI har også gitt støtte til de to øvrige 
skvær-riggerne våre:
Statsraad Lehmkuhl og Sørlandet.

stifteLsen skoLeskipet christian radich Bevarer skuta og hoLder 
den i aktiv drift. totaLt antaLL ansatte oMBord på skuta er  
30 personer. det seiLes tiL enhver tid Med et Mannskap på 15 
personer, noen BLir i tiLLegg ansatt for soMMersesongen. da 
har vi et Mannskap på ca. 20 ansatte oMBord. på Land er det  
5 ansatte.
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Som et ledd i sin virksomhet deler styret i Stiftelsen 
UNI hvert år ut priser til organisasjoner eller enkelt-
personer som i en særlig grad har gjort en innsats for 
å forebygge skader i Norge og således på denne måten 
oppfyller Stiftelsen UNI’s formålsparagraf på en frem-
ragende måte.

Miljøvernprisen for 2009 ble tildelt Norges Naturvern-
forbund.

Tildelingen begrunnes med følgende:

Norges Naturvernforbund fremstår som en seriøs, 
hardt arbeidende organisasjon og er en viktig pre-
missleverandør i sentrale miljø saker innen naturvern, 
energi, klima, samferdsel og forurensning. Forbundet 
fremstår som en seriøs aktør med godt dokumenterte 
synspunkter, men samtidig er forbundet en ”vaktbikkje” 
for det norske samfunn i miljøspørsmål. I motsetning til 
andre smalere miljøorganisasjoner, fremstår Naturvern-
forbundet med stor bredde og integritet.

Naturvernforbundet er i dag en naturlig høringsinnstans 
som er sentral i de fleste fora der miljøspørsmål blir 
debattert. I en kommersialisert verden med sterke 
markedskrefter, ivaretar Naturvernforbundet norske 
interesser på en glimrende måte. Forbundet er kontinuerlig 
tilstede på de arenaer der det er avgjørende at et nøytralt 
og balansert budskap i miljøsaker kommer frem. Dette 
både i forhold til viktig naturvern, energi og kraftut-
bygging og klimaspørsmål.

Skadevernprisen 2009

	  
Olav Vindedal, styreleder i Stiftelsen UNI, tildeler 
Jan Thomas Odegard ved Norges Naturvernforbund, 
Miljøvernprisen for 2009 med en sjekk på kr. 300.000.

norges naturvernforBund BLe grunnLagt i 1914 og er norges 
eLdste natur- og MiLjøvernorganisasjon. vi er en deMokratisk 
MedLeMsorganisasjon Med 18 700 MedLeMMer, fyLkesLag i aLLe 
Landets fyLker og ca. 100 LokaLLag over heLe Landet.
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Videre ble Skadevernprisen for 2009 tildelt Norges 
Røde Kors Hjelpekorps.

Tildelingen begrunnes med følgende:

Hjelpekorpset består i hovedsak av frivillige medlem-
mer som tar grunnopplæring innen førstehjelp og annen 
nødvendig opplæringer på sin fritid. De deltar ulønnet 
på ulike arenaer i forhold til skadeforebyggende tiltak.

Hjelpekorpset utdanner også ledere og instruktører. 
Disse blir ofte benyttet av lærere, barnehageansatte og 
andre som må ha førstehjelpskurs som en obligatorisk 
del av sin kompetanse.

Medlemmene lærer generelt mye om friluftsliv, samar-
beid og medmenneskelighet, og lærer seg å handle raskt i 
forskjellige nødssituasjoner.

Målsettingen for Røde Kors Hjelpekorps er å rykke ut 
ved større ulykker, kriser og katastrofer. Mannskap-
ene disponerer egne kjøretøy egnet for ulike forhold. 
Hjelpekorpsets medlemmer fungerer som badevakter om 
sommeren og overvåker fjellet og marka om vinteren.

Hjelpekorpset deltar også ofte ved ulike arrangementer, 
der de foruten å stille med utdannet mannskap, har 
nødvendig førstehjelpsutstyr, sambandsutstyr og tran-
sportutstyr for hånden. 

Som aktør i Den Norske Redningstjenesten gjør Hjelpe-
korpset en fantastisk innsats og er en fremragende aktør 
som sikrer verdier i det norske samfunn. 

 

Kjetil Reinskou, nestleder i Stiftelsen UNI tildeler Lars-
Otto Laukvik i Norges Røde Kors, Hjelpekorpset, Skade-
vernprisen for 2009 med en sjekk på kr. 300.000

røde kors er verdens største huManitære organisasjon og er 
poLitisk og reLigiøst uavhengig. siden oppretteLsen har røde 
kors organisert Mennesker soM ønsker å yte en innsats for sine 
MedMennesker.
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”Ta et tak” i regi av Norsk Kulturarv mottok i juli 
tilsagn om kr. 266.000 fra Miljøverndepartementet 
til denne aksjonen. Dette kom som et tillegg til kr. 
350.000 fra Stiftelsen UNI. Til sammen kunne Norsk 
Kulturarv disponere bortimot 1,5 mill. til ”Ta et tak”-
aksjonen i Kulturminneåret.

Stiftelsen UNI har i samarbeid med Norsk Kulturarv i 
2009 gitt tilsagn til 75 verneverdige bygninger, hoved-
sakelig i kyststrøk. De fleste bygningene er bevarings-
verdige sjøhus, naust og fiskebruk fra det 18. århundre. 
Selv om kystnære anlegg ble prioritert i aksjonen, var 
det også anledning til å søke støtte til objekter utenom 
kyststrøkene. Det ble også tatt hensyn til geografisk 
spredning når det gjaldt tildeling av midler.

Norsk kulturarv 2009

”Ta et tak 2009” 
stifteLsen uni har siden 
2007 hatt et godt saMarBeid 
Med norsk kuLturarv gjen-
noM prosjektet ”ta et tak”

eLdhus hos erik soLheiM i førde
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uthus på fyrstasjonen hogstein,  
tiLhørende odd christian stenerud

naust i guLen tiLhørende gunnar tvedt

staBBur hos ann-eLisaBet og  

roar hustad på ørLand
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Etter en kraftig avmatning i verdensøkonomien gjen-
nom 2008 og inn i 2009 viste den globale økonomien 
en bedring utover i året. Den positive vendingen 
i verdensøkonomien kom som følge av de meget 
omfattende og kraftige pengepolitiske og finanspoli-
tiske stimuleringsordninger. Både sentralbanker og 
myndigheter gjennomførte en rekke tiltak for å få 
verdensøkonomien ut av den dypeste økonomiske og 
finansielle krisen på mange tiår.

Selskapsresultater som overrasket på den positive 
siden og en vending i den økonomiske utviklingen 
var faktorer som bidro til en svært god utvikling på de 
finansielle markedene fra begynnelsen av mars. Den 
gode utviklingen fortsatte gjennom store deler av året, 
og aksjemarkedet for 2009 gikk over i historien som 
et av de bedre. Det globale aksjemarkedet representert 
ved MSCI World steg med 30,0 % i USD, men som 
følge av en betydelig sterkere NOK ble oppgangen på 
7,3 % i NOK gjennom året. Det var imidlertid ikke 
bare aksjemarkedene som hadde en sterk oppgang. 
Eksempelvis steg oljeprisen fra USD 45 ved årets 
begynnelse til USD 78 ved årets slutt.

I 2009 utviklet det norske aksjemarkedet seg svært 
godt, og ble det beste aksjeåret siden 1983. Oslo Børs, 
representert ved benchmarkindeksen, fondsindeksen 
og OBX-indeksen, steg henholdsvis 64,8 %, 70,1 % og 
70,4 % gjennom året. For de toneangivende aksje-

markedene var utviklingen som følger: I USA steg 
Dow Jones Indeksen 18,8 %. I Europa steg FTSE 100 
Indeksen (England) 22,1 %, DAX Indeksen (Tyskland) 
steg 23,8 % og CAC 40 Indeksen (Frankrike) steg 
22,3 %. I Japan steg Nikkei 225 Indeksen 19,0 % 
(alle tall i lokal valuta).

Norges Bank reduserte signalrenten fra 3,0 % ved årets 
begynnelse til et historisk bunnivå på 1,25 % i juni. 
Gjennom fjerde kvartal økte Norges Bank signalrenten 
i to omganger til 1,75 %. Samlet gjennom året falt de 
korte rentene (3 måneders NIBOR) fra 4,05 til 2,17 % 
og 12 måneders Nibor falt fra 3,25 til 2,89 %. 10-års 
statsobligasjonsrenter (NST 473) steg fra 3,85 til 4,17 %.

Den amerikanske sentralbanken holdt signalrenten 
uendret i ett intervall mellom 0 og 0,25 prosent gjen-
nom året. I Europa reduserte den europeiske sentral-
banken (ECB) signalrenten fra 2,5 % fra årets begyn-
nelse til 1,0 % ved årets slutt.

Årets resultat
Stiftelsens investeringsstrategi er basert på en langsik-
tig tidshorisont. Resultatet av forvaltningen vil derfor 
variere med konjunkturene i norsk- og internasjonalt 
næringsliv. Den gode utviklingen i aksjemarkedene for 
2009 har i stor grad påvirket årets avkastning.

stifteLsen uni er en stifteLse 
Med ideeLt forMåL å freMMe 
aLLMennyttig virksoMhet  
innen skade- og MiLjøvern,  
for derved å Bidra tiL en  
trygg utvikLing i det norske 
saMfunn. stifteLsens Bidrag 
skaL i første rekke være  
økonoMisk støtte tiL prosjekter 
og påskjønneLse tiL institu-
sjoner og enkeLtpersoner.
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Stiftelsens overskudd fra finansaktiviteter kan dekom-
poneres til følgende aktivaklasser:

Tabellen viser at for året som helhet har stiftelsen hatt 
overskudd i alle aktivaklasser, bortsett fra alternative 
investeringer. For investeringer i rentebærende instru-
menter har stiftelsen hatt en hyggelig meravkastning 
som følge av plasseringer i utenlandske obligasjoner. 
For investeringer i norske og utenlandske aksjer har 
stiftelsen også hatt en utvikling som var bedre enn 
markedet.

Underskuddet i alternative investeringer relaterer seg 
i hovedsak til et svakere eiendomsmarked. Stiftelsens 
formålskapital pr. 31. desember 2009 utgjorde 998 
millioner kroner mot 825 millioner kroner i 2008. 
Overskuddet fra årets investeringsaktiviteter var på 
204 millioner kroner. I forhold til stiftelsens formåls-
kapital pr. 01.01. gir dette en avkastning på 25,3 %.

Finansiell risiko
Stiftelsen UNI’s finansielle risiko er omtalt under note 
11 til regnskapet.

Fremtidsutsikter
Styret tror ikke den usedvanlige avkastningen fra 2009 
vil vedvare fremover. Stiftelsen UNI har en målsetning 
om en langsiktig realavkastning på 4,5 %. Stiftelsens 
prognose om budsjettert avkastning for året er bereg-
net ut fra forutsetningen om at 2010 blir et normalår.

Utdeling til vedtektsfestede formål skal med utgangs-
punkt i styrets budsjett utgjøre 3 % av stiftelsens formåls-
kapital ved inngangen til året. Utbetalingene budsjetteres 
til ca kr. 30 mill. for 2010.

Redegjørelse for årsregnskapet
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en korrekt 
beskrivelse av stiftelsens stilling ved årsskiftet. Det 
knytter seg ingen vesentlige usikkerheter til årsregn-
skapet, og det er heller ingen ekstraordinære forhold 
som har påvirket regnskapet. Det er ikke inntruffet 
vesentlige hendelser etter balansedagen. Styret be-
krefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.
 

Stiftelsen UNI – egen internettside
I løpet av året har Stiftelsen UNI fått nye hjemmesider.

På Stiftelsen UNI’s hjemmeside: www.stiftelsen-uni.
no blir stiftelsens bevilgninger fortløpende oppdatert. 
Her finnes informasjon om stiftelsens historikk, dens 
formål og vedtekter, og hvordan man kan søke støtte 
fra stiftelsen.

Miljø
Stiftelsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 
Stiftelsen har ingen ansatte og denne beretning vil 
således ikke omfatte arbeidsmiljøet.

Avkast-
ning  

(mill.kr)

Avkast-
ning  
i %

Referanse-
index %1

Mer-
avkast-

ning

Rentebærende 
aktiva 60 18,5 2,8 15,7

Norske aksjer 103 75 69,6 5,4

Utenlandske 
aksjer 56 22 18,2 3,8

Alternative 
investeringer (14) (8,4)

Total 204 25,3
1) Tallene er vektet

Foto: Trond Fjeldseth
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Likestilling
Stiftelsen UNI tilstreber lik fordeling mellom  
kjønnene.

Styret 
På årsmøtet i juni sto tre styreverv på valg, Hanne 
Winther og Kari Hoel ble gjenvalgt, mens Eli Døviken 
Løite ble valgt inn som nytt styremedlem etter Gunnar 
Auestad’s bortgang i 2008.

Styret har hatt 6 møter i løpet av året.

Årets overskudd
Styret foreslår at årets overskudd overføres som følger:

 Til annen formålskapital MNOK 173,0

Takk
Det gode samarbeidet med Riksantikvaren og ABM-
utvikling fortsatte i 2009. Stiftelsen vil uttrykke sin 
takk til ledelsen og ansatte i disse institusjonene for 
verdifulle råd. 

Oslo 20. april 2010

Olav Vindedal Kari Hoel Hanne K. Winter Kjetil Reinskou  Eli D. Løite 
Styreleder      

Odd Ekholt
       Forretningsfører

Foto: Nina Sæther, Flåmsbanen
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(beløp i mill. kr) Noter 2009 2008

Anskaffelse av midler

Finans og investeringsaktiviteter

Mottatt aksjeutbytte 2,2 1,1 

Realisert gevinst ved salg av verdipapirer 3,0 41,2 

Realisert tap ved salg verdipapirer 14,7 36,9 

Renteinntekter 9,3 5,9 

Verdiendring finansielle instrumenter 1 204,6 (334,5)

Sum anskaffelse fra investeringsaktiviteter 204,4 (323,2)

Forbrukte midler

Kostnader til anskaffelse av midler

Forvaltningskostnad investeringsaktiviteter 1 4,6 4,4

Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet

Bevilget til vedteksfestede formål 13 22,8 29,9 

Administrasjonskostnader
Honorar administrasjon 2 2,4 2,1 

Honorar til styret og valgkomiteen 2 0,7 0,7 

Andre kostnader 0,9 0,8 

Sum administrasjonskostnader 4,0 3,6 

Sum forbrukte midler 31,4 37,9

Årets aktivitetsresultat 173,0 (361,1)

Til/(mot) annen formålskapital 173,0 (361,1)

Aktivitetsregnskap 
1. jan. - 31. des.
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Balanse pr. 31. des. 
- Eiendeler

(beløp i mill. kr) Noter 2009 2008

Omløpsmidler

Fordringer
Diverse fordringer 0,0 0,5 
Fordringer på datterselskap 12 18,1 19,1 

Sum fordringer 18,1 19,6 

Investeringer
Aksjefond 4 349,3 335,7 
Exchange traded funds (ETF) 5 57,1 45,7 
Andre fond 6 6,4 64,1 
Obligasjonsfond 7 195,0 154,6 
Hedgefond 8 30,2 14,9 
Aksjer 9 225,8 140,4 
Obligasjoner 10 108,4 94,9 
Sum investeringer 972,2 850,3 

Kontanter og bankbeholdning 64,9 11,7 

Sum eiendeler 1 055,2 881,6 



Stiftelsen UNI Årsberetning 21Stiftelsen UNI Årsberetning 21

Balanse pr. 31. des.  
- Formålskapital og gjeld

(beløp i mill. kr) Noter 2009 2008

Formålskapital

Grunnkapital 100,0 100,0 

Annen formålskapital 898,0 725,0 
Sum formålskapital 998,0 825,0 

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Diverse kortsiktig gjeld 0,1 0,2 
Vedtatt, ikke utbetalte bidrag 57,1 56,4 
Sum kortsiktig gjeld 57,2 56,6 

Sum formålskapital og gjeld 1 055,2 881,6 

Oslo 20. april 2010

Olav Vindedal Kari Hoel Hanne K. Winter Kjetil Reinskou  Eli D. Løite 
Styreleder      

Odd Ekholt
       Forretningsfører
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(beløp i mill. kr) 2009 2008 

Årets aktivitetsresultat 173,0 (361,1)

Netto investert i aksjer/andeler/finansielle instrumenter (102,7) 356,1 

Sum benyttet til investeringsaktiviteter (102,7) 356,1 

Endring i tidsavgrensninger (17,0) (13,3)

Sum likviditetsendringer gjennom året 53,2 (18,3)

Likviditetsbeholdning pr 01.01 11,7 29,9 

Likviditetsbeholdning pr 31.12 64,9 11,7 

Kontantstrømsoppstilling  
- 1. jan. - 31. des.
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Noter til regnskapet 
31. desember 2009
Generelt      

Stiftelsen UNI er etablert ved gavebrev av 30. Oktober 1990 fra UNI Forsikring og er  
konstituert i generalforsamling 4. Desember 1990.

1. Regnskapsprinsipper      

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og fra 2008 også i.h.t god regnskapsskikk for ideelle 
organisasjoner. 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk vil klassifiseres som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. 
Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er til-
svarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet 
forventes ikke å være forbigående. Avskrivbare driftsmidler avskrives lineært over antatt levetid. Likviditetsbeholdningen i 
kontantstrømsoppstillingen omfatter kontanter, egne bankinnskudd samt bankinnskudd i mellomregning med forvalterne.

Finansielle omløpsmidler
God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner gjør et unntak fra regnskapslovens regler knyttet til
finansielle investeringer. Av hensyn til brukergruppenes informasjonsbehov kan finansielle
investeringer regnskapsføres til virkelig verdi når følgende vilkår er oppfyllt.

• Investeringene er notert på børs eller administreres av en profesjonell kapitalforvalter.
• Virkelig verdi av investeringene kan måles pålitelig.

Finansielle omløpsmidler er i årsregnskapet verdsatt i henhold til dette prinsippet.

Børsnoterte aksjer og obligasjoner vurderes til virkelig verdi og er vurdert til børskurs pr 31.12.09. Valutakursen er basert 
på Norges Banks sluttkurs pr 31.12.09.

Valuta
Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta bokføres med kursene på transaksjonstidspunktet.  Beregnet ikke realisert kurstap 
på omløpsmidler og kortsiktig gjeld pr. 31.12 er kostnadsført etter fradrag for urealisert gevinst opp til urealisert tap innen 
samme valutaslag. Beregnet ikke realisert kurstap pr. 31.12 for langsiktige fordringer kostnadsføres.

Verdiendring investering
Verdiendring består av følgende elementer:     
1. Urealisert verdiendring på finansielle instrumenter og andre investeringer i løpet av siste regnskapsperiode 
2. Tilbakeført urealisert verdiendring på solgte finansielle instrumenter og andre investeringer    

  
Realiserte gevinst/tap viser et resultat beregnet ut fra salgssum redusert  med historisk kostpris etter FIFO-prinsippet

Kostander til anskaffelse av midler
Forvaltningskostnad investeringsaktiviteter består av forvaltningshonorar i de enkelte aksjefond som er overført fra finans og 
investeringsaktiviteter og vist som eget bruttobeløp i regnskapet. Sammenlignbare tall for 2008 er omarbeidet i tråd med dette.

Bevilgninger til vedtektsfestede formål
Bevilgninger til vedtektsfestede formål kostnadsføres løpende i overensstemmelse med styrets vedtak.

Skatt
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet.   
Institusjonen har ikke erverv som formål og er således fritatt for skatt.  Dette fremgår av skattelovens § 2-32.
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2. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser med mer. 

Stiftelsen har ingen ansatte. Stiftelsen er ikke forpliktet til å tegne tjenestepensjon etter lov om foretaks-
pensjon. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreleder eller andre nærstående parter. 

A. Kostnadsført honorar til lovpålagt revisjon utgjør kr  76 250,- inkl. mva., og for andre tjenester  
kr 31 250,- inkl. mva.

B. Honorar til administrasjon gjelder forretningsfører Navus Forvaltning AS og utgjør kr 4 025 000 inkl mva. 

3. Bundende bankinnskudd 

Av stiftelsens totale bankinnskudd utgjør kr 2 849,- bundene skattetrekksmidler. 

4. Aksjefond

5. Exhange Traded Fund

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Norske aksjefond  120 000 000  170 896 352  170 896 352 
Utenlandske aksjefond  200 374 621  178 449 810   178 449 810  
Sum markedsbaserte aksjefond  320 374 621   349 346 162  349 346 162 

 

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Exchange Traded Funds  49 890 840  57 131 875  57 131 875 
Sum Exchange Traded Funds  49 890 840  57 131 875  57 131 875 

2009 2008
Honorar til styret og valgkomite  610 000  615 000 
Arbeidsgiveravgift  86 010  86 715 

Sum lønn og sosiale kostnader  696 010  701 715 

Gjennomsnittlig antall årsverk 0 0
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6. Pengemarkedsfond

7. Obligasjonsfond

8. Hedgefond

9. Aksjer

10. Obligasjoner

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Norske aksjer  182 393 777 186 953 075 186 953 075 
Utenlandske aksjer  86 424 374  38 830 869  38 830 869 
Sum markedsbaserte aksjer  268 818 151  225 783 944  225 783 944 

 

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Pengemarkedsfond  6 177 000  6 422 547  6 422 547 
Sum markedsbaserte aksjefond 6 177 000  6 422 547  6 422 547 

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Obligasjonsfond  155 667 500  194 961 551  194 961 551 
Sum markedsbaserte obligasjonsfond  155 667 500  194 961 551  194 961 551 

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Hedgefond  37 737 500  30 163 400  30 163 400 
Sum markedsbaserte hedgefond  37 737 500  30 163 400  30 163 400 

Valuta Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Finans  NOK  85 177 975  106 131270  106 131270 
Konsum  NOK  5 000 000  2 250 000  2 250 000 
Sum markedsbaserte 
obligasjoner  90 177 975  108 381 270  108 381 270 
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11.  Finansiell risiko

Stiftelsens finansielle risiko kan i hovedsak dekomponeres til henholdsvis markedsrisiko, kredittrisiko og 
likviditetsrisiko. Risikoen klassifiseres som høy, moderat eller minimal.

Markedsrisiko
Stiftelsen er eksponert for endringer i aksjekurser, valutakurser og rentenivå. Stiftelsens  langsiktige  
plasseringsperspektiv har imidlertid gjort at man ikke har inngått terminkontrakter eller andre avtaler  
for å redusere stiftelsens markedsrisiko. Stiftelsens investeringsstrategi medfører at stiftelsen statistisk 
sett vil få en negativ avkastning hvert 4. år. Markedsrisikoen for stiftelsen må således klassifiseres som 
høy/moderat.

Kredittrisiko
Er risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser. Stiftelsen har ingen  
historikk med denne type tap, men stiftelsens investeringer i obligasjoner medfører at stiftelsens kreditt-
risiko må klassifiseres som moderat/høy.

Likviditetsrisiko
Er risko for at stiftelsen ikke vil kunne oppfylle sine forpliktelser ettervert som de forfaller. Stiftelsen har 
i hovedsak bare prosjektorienterte forpliktelser som kun oppstår av styrets egne vedtak. Styret bestem-
mer således selv omfanget av disse forpliktelsene. Styret vurderer likviditeten som god og på grunnlag av 
ovennevnte klassifiseres den totale likviditetsrisiko som minimal.

12. Fordringer på datterselskap

Stiftelsen UNI investerer i skipsandeler gjennom sitt heleide datterselskap UNI Ship AS. Fordringen  
Stiftelsen UNI besitter er i sin helhet investert videre av datterselskapet som følger:

Det er ikke utarbeidet konsernregnskap for Stiftelsen UNI, da man anser betyningen av datterselskapet 
til ikke å ha vesentlig betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat.

Anskaffelseskost
Marineline Chemicals DIS  5 650 473 
LPG Ships 1 AS  4 196 827 
LPG Carrier I DIS og LPG Carrier I AS  4 118 725 
Berg Offshore DIS I  4 122 873 
Sum investert videre av datterselskaper  18 088 898 

Foto: Nina Sæther, Trollstigen
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13.  Bidrag til vedtektsfestede formål

Stift. Dronning Mauds Minne Høgskole Montering av brannkl. branndører  25 000
Agder naturmuseum og botaniske hage Kompaktreoler 90 000
Stift. Anna Rogde Innkjøp av redningsflåter og -drakter 100 000
Horten Gård, v/Viggo Holmstedt Rehab. elektrisk anlegg 96 250
Nærøyfjorden Verdsarvpark Rest. Av stranditternaust på Bakka 50 000
Nesodden kommune Panikkbeslag - Kystkultursalen på Steilene 17 000
Norsk Folkemuseum Sikring av Elnanlåven 1 500 000
Maihaugen Sikringstiltak på Aulestad 1 500 000
Hardanger Fartøyvernsenter Oppdatering av navig. utstyr for SJ Mathilde 300 000
Hardanger og Voss Museum Prosjekt “Fartøyvern på museum” 150 000
Norsk Kulturarv Prosjekt “Ta et tak” for 2009 350 000
Oslo Røde Kors nettverksarbeid Prosjekt “Nettverk etter soning” 160 000
Kjølberg herregård v/Charlotte Forsberg Piper 75 000
Norsk Sjøfartsmuseums Veteranskibsrederi AS Skonnerten Svanen 350 000
Kystmuseet i Nord-Trøndelag Brannsikr. Berggården gml. handelssted 450 000
MaritaStiftelsen Oppgr. Av tak og fasade i Holstsgt. 6 300 000
Frelsesarmeens rusomsorg Prosjektstilling for BoSatt 200 000
Stift. Haugesjøen Brannsikring av Trafikkhuset 100 000
Stiftelsen Mohawks Venner Tillskudd til riff S/Y Mohawk II 300,000   
Norsk Skogmuseum - avd. Sørlistøa Fløtermuseum 2 nye redningsflåter til MS Trysilknut 66 000   
Villa Fyr Venneforening Restaurering og bevaring av Villa Fyr 90 000   
Grøseta v/Knut Grøseth Sikring av gammelhusa oppi Grøseta 30 000   
Hjellestad og Milde Historielag Bevaring av gammel ferdselsåre 50 000   
Goplerud Gård v/Nils M. Goplerud Rygg Restaurering av to verne\verdige bygg 32 250   
Sandmo Grunneierlag Restaurering av stall i laftet bjørk 20 000   
Skotselv Grendeutvalg Bevaring av masovnrest ved Hassel Jernverk 50 000   
Museum Nord - Lofoten Vernebygg for D/S Steamer 70 000   
Svanvik kapells venner Nye vinduer - Svanvik kapell 56 250   
Kirkeflå-Flåvollen v/Ole H. Engan Restaurering av smie på Kirkflå 50 000   
Vinstad grendelag Brannvarsling og el.anlegg Vinstad skole 50 000   
Salangen Kystlag - Nålsund Sertifisert redningsutstyr for MK Nålsund 30 000   
Venneforeningen for Tyndelsrudtunet Restaurering av halmtak på tømmerlåven 168 000   
Eystein Greibrokk og Espen Martinsen Prosjekt - Prøving av leire 100 000   
Cecilie N. Johnsen Gjenreising og formidling - statsrorbu 50 000   
Rallarmuseet Finse Sprinkleranlegg i toghallen 174 000   
Henie Onstad Kunstsenter Div. sikring 2009 245 435   
Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter Sikring av dokka - nordre del 200 000   
XXLofoten AS  Restaurering av dekket på MS Symra 50 000   
Vest-Agder museet IKS Fotomagasin - kompakt reolsystem 106 500   
Stift. Remmastrauman Restaureringsprosjekt 150 000   
Kon-Tiki Museet Brannsikring 429 188   
Kunstn.dal Kulturmus.  avd. Sigdal Museum Restaurering Av Eikjebygningen 200 000   
Kystkulturprosjektet Alia Ny rigg på MK Alia 100 000   
Varanger Museum IKS Rep. Av nordvegg og pipe på Lushaugen 100 000   
Stift. Fullriggeren Sørlandet Rednings- og brannvernutstyr  229 000   
Stift. DS Stord 1 Rest. Sjukelugar og passasjerlugar 200 000   
Norsk Folkehjelp Sanitet Stavanger Kurs og utstyr til elveredning 100 000   
Kine Nedre v/Eivor og Asbjør Bjørnsatd Øremerket pipe og ovn i drengestua 100 000   
Oslo Maritime Kulturvernsenter Øremerket standby redningsbåt 3 000   
Tranøy Kystlag Flåter, livbelter og landgang for MK Senjapynt 70 800   
Skogastova i Dyrdal /Nærøyfj. Verdsarvpark Restaurering av Skogastova 35 000   
Almastova i Aurlandsdalen/Nærøyfj.Verdsarvpark Restaurering av Almastova i Aurlandsdalen 22,000   
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Kvilekval v/Jarle Østerbø Restaurering av tak på løe 25 000   
Veteranskibslaget Stavenes Flåter, livbåter, livbelter, brannsikring 300 000   
Trondheim Befalsforening Sprinkler- og alarmanlegg i Vår Frue 4 250 000   
Ormbostad Samlingar Sikkerhetsustyr for brønnbåten Gulafjord 100 000   
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Thermo Lignum - skadedyrsbekjempelse 200 000   
Romsdal kystlag Kjøp og reparasjon av MS Brand 150 000   
WayBack - Kulturgarasjen Utbedring av elektrisk anlegg og brannsikring 112 500   
Krøderbanen/Kunstnerdalen Kulturmuseum Kjøreveisviller og laskebolter 100 000   
Eikholt - nasjonalt ressurssenter for døvblinde Utbedring av elektrisk anlegg og brannsikring 280 000   
Øvre Verket Håndverkstun BA Brannsikring av Stavåsens hus 40,000   
Garen på Skiftenes v/ Jan Ellingsen Brannsikringstiltak på Garen 20 000   
Odda kommune - Lindehuset Restaurering nordøstre gavlvegg 44 000   
Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum Hjertestarter 52,500   
Berlevåg Museums- og Historielag Oppussing av Pomorkirkegård 10 000   
Stift. Ytterøy Bygdetun Oppussing av Jørstadsjøkaia på Ytterøy 25 000   
Kirkens SOS i Oslo Rekruttering av frivillige 50 000   
Kirkens Bymisjon i Bodø Forebyggende helsearbeid i rusoms. 25,000   
Skåtøy Vel Brannpumpe 20 000   
Stift. Krigsveteranenes Minne - Kronstad Brannvarslingsanlegg 44 544   
Børter Gård DA Brannvarslingsanlegg 75 000   
Fortidsminneforeningen Arrangering av en bygningsverndag 30 000   
Nordre Follo Brannvesen IK Overflateredningsutstyr ved Enebakk brannstasjon 50 000   
Grevrusten v/ Knut Arild Teigum Restaurering og reetabl. Av gammel tørrsteinsmur 20 000   
Røde Kors - Sandnes hjelpekorps Ny mannskapsbil 200,000   
Interimgruppa for bevaring av Gamleskolen Restaurering og istandsetting av Harestuas gamle skole 200 000   
Ungdom mot Vold Bekjempelse av barne- og ungdomskriminalitet 350 000   
Kirkens SOS i Hedmark og Oppland / Møre og Romsdal Veilederskole - et samarbeidsprosjekt 200 000   
Kirkens SOS i Norge Prosjekt SOS-chat - utrednings- og pilotfase 300,000   
Lærdal kommune / Borgund Stavkirke Brannverntiltak - Borgund Stavkirke 1 000 000   
WayBack Kristiansand Økt bemanning i en oppbyggingsfase 200 000   
Storfjordens venner på vegne av eiere m.fl. Restaurering og brannsikring av stovehus 209 837   
Nordheradprosjektet / Vågå Historielag Restaurering av stugu på Flåten 100,000   
Stiklestad Nasjonale Kultursenter Sikringstiltak for verneverdige bygninger 120 000   
St. Johanneslogen i Larvik Utbedring av elanlegg ved logen i Larvik 200 000   
Tromsø Kunstforening Øremerket overvåkningskamra og branndører 16 250   
Norsk Bergverksmuseum Sprinkling av Bergseminariumet 500 000   
Kirkens Bymisjon i Trondheim Prosjekt “Leve med Hiv” 2010 2011 300 000   
Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum Restaurering av M/Y Tysso 200 000   
HKH Kronprinsdsregent Fredriks Laug Gjennmurt festningsport 10 635   
Stiftelsen Gamle Stamsund  Prosjekt Lille-Buøya 30 000   
Oslo Undervannsklubb - 1951 Istandsetting/ferdigstilling av styrbord side 50 000   
Stiftelsen Retretten Ett årsverk - utdannelse av kursledere 227 000   
Kirkens Sosialtjeneste Tilja Oppfølgingssenter for 2009 200 000   
Båstad kirke/Trøgstad Kirkelige Fellesråd Brannverntiltak i Båstad kirke Trøgstad 215 000   
Kistefos-Museet Sikring og vern 450 000   
Løvstakksiden menighet Holdningsskapende ungdomsarbeid 100 000   
Mjøsmuseet AS / Mjøssamlingene Reparasjon av murkonstruksjonen på Thorstadbua 175 500   
Tett trehusbebyggelse i Tønsberg Slukking og tidlig varsling av brann 200 000   
Gatemagasinet Virkelig Utvidelse av distribusjonsområdet 300 000   
Hardanger og Voss Museum Prosjekt “Fartøyvern på Museum 50 000   
Kystmuseet i Nord-Trøndelag / MuseetMidt IKS Rep. av fenderverk og strømuttak Søblomskaia 124 783   
Forsvarsmuseet / Forsvaret Oppgradering innbruddsalarm og videoovervåkning 200 000   
Selskapet Den gode Hensikt Brannsikring/sprinkling av Logen teater 300 000   
Sande gards- og grendemuseum Tak gml. driftsbygning/etabl. av grendemuseum 150 000   
Skreien 1 v/ Freddy Larsen Sikkerhetsutstyr for Skreien 1 180 045   
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Stift. Singsaker Studenterhjem Istandsetting av takrenner 175 000   
Fortidsm.foreningen - avd. Bergen og Hordaland Sprinkleranlegg Stranges Stiftelse 200 000   
Stift. Skoleskipet Christian Radich Ny hovedtavle om bord 500 000   
Stift. Portåsen Brann og sikring av Portåsen 300 000   
Tromsø Røde Kors “Ikkevoldelig kommunikasjon og gatemegling 200 000   
Røde Kors Hjelpekorps Skadevernprisen 2009 300 000   
Norges Naturvernforbund Miljøvernprisen 300 000   
Stiftelsen Uthaugsgården Skifte blikktak på driftsbygning 70 000   
M/K Terje v/Terje Midtun Redningsutstyr til MK Terje 27 807   
Nordvika v/Steinar Nordvik Restaurering/istandsetting 50 000   
Eggaodden Skole v/Eldbjørg Raknes Restaurering pipe og skorstein + vinduer 50 000   
Gammelbutikken på Eggum v/Helena J. Eggvin Restaurere Gammelbutikken tilbake til 1875 75 000   
Stiftelsen Losskøyta Frithjof II Masteprosjekt 38 000   
Nordmøre Museum Brannvarslin gsanlegg på Alfheim i Grødalen 10 000   
Norsk Folkehjelp Haugaland Kjøp av en ATV Sportsman 78 000   
Natur og Ungdom Kampanjen “Redd resten” 25,000   
Vollene Gård/Spydeberg kommune Ny pipe på “Ingastua” 35 000   
Moen Trebåtbyggeri AS Sikring og antikvarisk istandsetting av tak og sluse 50 000   
Carlshøi Turisthotell Sikring av brannkrav 90 720   
Skolehuset på Heddi v/Kari M. Okstad Restaireromg 30 000   
RS Idun v/Eddie Lesund Sikkerhetsutstyr 27 786   
Stift. Hallingdal Museum Sikring 2010 90 000   
Nøttestad Nordre v/ Anne Kjelberg Restaurering av gml. Arbeiderbolig 25 000   
Salem menighet - 22B Reparasjon av minibuss 50 000   
Kirkens Bymisjon Tromsø Prosjekt Mørkeloftet 250 000   
Grong Bygdemuseum / Grong kommune Utbedring av skader på Bergsmolåna 210 000   
Stift. Fjelberg Prestegard Sprinklingsanlegg  250 000   
Hamarøy Bygdetun / Salten Museum Sikring av tak på Hamarøy bygdetune 250 000   
Stift. Galleri Skredsvig Sikringsmidler til bevaring av kunst 250 000   
Stiftelsen Feylingsbua Skifte av taktekke 100 000   
Museumssenteret i Trysil - Engerdal / Glomdalsmuseet Støa Kanal Søndre Spell  150 000   
Tuddal Høyfjellshotel AS Brannalarmalnlegg 100 000   
Kristiansand Katedralskole / Vest-Agder Fylkeskommune Bevaring av boksamling 100 000   
Frivillig lag under stifting”Vik Kraftlag 2013 Restaurering av Refsdal Kraftstasjon fra 1913 100 000   
Kystmuseet i Sogn og Fjordane Alarmsentral 100 000   
Døves Menighet i Trondheim Brannsikring 50 000   
Stift. Kirkens Bymisjon Drammen Nytt kjøkken på Nyby’n aktivitetskafe 150 000   
Stift.  Romsdalsmuseet Sikring, brann og tyveri 101 850   
Osbanemuseet Oppføring av permanent plasthall 46 000   
Røsvik Brygge Brannsikring 18 500   

Sum bidrag vedtektsfestede formål 23 646 930   

Tilbakeførte bidrag -860 078   

Sum bevilgninger 22 786 852   
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Revisjonsberetning
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§ 1 STIFTELSENS NAVN OG FORMÅL
 Stiftelsens navn er Stiftelsen UNI.
 
 Stiftelsens kontor er i Oslo.
  

Stiftelsens grunnkapital er kr 100.000.000.
  

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og 
miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn.  Stiftelsens bidrag skal i første 
rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.

§ 2  STIFTELSENS ORGANER
 Stiftelsens organer er styret og valgkomiteen.

§ 3 STYRETS SAMMENSETNING
 Styret skal bestå av 5 medlemmer.
  

Styret skal ha en balansert landsdekkende representasjon, og det skal være gjenvalgs- 
begrensning etter 8 år.

  
Styrets medlemmer velges for 2 år om gangen og slik at halvparten uttrer hvert år.  Likevel uttrer alltid de 
som har fungert i 2 år.  Blant flere som har fungert like lenge etter siste valg, foretas loddtrekning.

  
Styrets leder og nestleder velges for 1 år om gangen.  Styrets flertall må være bosatt  
i Norge og ha bodd her i de siste 2 år.  Denne bestemmelse gjelder ikke for statsborgere i stater som er 
part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat.

§ 4 STYRETS FUNKSJONER
 Styret er Stiftelsens øverste organ.
  

Styret skal i enhver henseende ivareta Stiftelsens interesser under iakttakelse av lovgivning, formål og  
vedtekter for øvrig.  Senest innen mai måneds utgang skal styret fremlegge fullstendig og revidert regn-
skap med beretning for foregående års virksomhet i samsvar med regnskapslovens regler.

  
Styret engasjerer forretningsfører og fastsetter vilkår for engasjementet.

  
Styret velger Stiftelsens revisor.  
 
 
 

Vedtekter
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Styret forvalter Stiftelsens midler.  Styret skal også sørge for en tilfredsstillende organisering av Stiftelsen.
 Styret møter regelmessig etter innkalling fra styrets leder.  Medlem av styret kan kreve at styret sammen-

kalles.

 Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede.  Styret treffer sine beslut-
ninger med simpelt flertall blant de møtende, men for at et vedtak skal være gyldig, må minst 3 av styrets 
medlemmer stemme for vedtaket.  Styret kan dog ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer av 
styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i sakens behandling.

 Styret representerer Stiftelsen utad.  Stiftelsen forpliktes ved underskrift av styrets leder alene, eller av 
nestleder og et annet medlem i fellesskap.  Styret kan meddele prokura.

  
Over styrets møter føres protokoll som undertegnes av samtlige møtende.

§ 5 VALGKOMITE
 Styret velger en valgkomité, hvis eneste oppgaver er å fastsette styrets godtgjørelse samt oppnevne styrets 

medlemmer når vedtektene krever at dette skal skje, jfr § 3.  Valgkomiteen skal bestå av 3- 5 medlemmer 
som alle skal ha kjennskap til Stiftelsen UNI’s virksomhet.  Ved avstemning i valgkomiteen skal forman-
nens stemme ved stemmelikhet telle dobbelt.  Valgkomiteens medlemmer har en funksjonstid på 4 år.  
Valgkomiteen kan ikke instrueres av styret i sitt arbeid.

§ 6 OM HABILITET
 Styremedlem og forretningsfører er inhabil til å delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som 

har slik særlig betydning for ham selv eller noen som står ham nær, at han må sies å ha en fremtredende 
personlig eller økonomisk særinteresse i saken. 

  
Likeså er han inhabil når han har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig  
institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende interesse i saken, 
eller når han i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. 

  
Han er likevel ikke inhabil på grunn av offentlig stilling eller verv i saker som i det vesentlige gjelder 
bruken av midler fra det offentlige.

§ 7 OPPLØSNING
 Stiftelsen oppløses etter beslutning av styret.  Stiftelsens formue avsettes i så fall etter nærmere bestem-

melse av styret til fond for skadeforebyggende arbeid/og eller andre allmennyttige formål.

§ 8 VEDTEKTSENDRINGER
 Vedtektsendringer foretas etter beslutning av styret med 2/3 flertall.

§ 9 OVERGANGSBESTEMMELSER
 Disse vedtekter trer i kraft straks de er godkjent av Fylkesmannen.
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Firma
Stiftelsen UNI

Forretningsfører
Navus Forvaltning AS 
v/Odd Ekholt

Adresse
Bogstadveien 30 
0355 OSLO

Telefon
23 36 60 60

Telefax
22 20 04 10

E-post
uni@stiftelsen-uni.no

Styre
Olav Vindedal (styreleder) 
Kari Hoel 
Kjetil Reinskou 
Hanne K. Winther 
Eli D. Løite

Revisor
Horwath Revisjon AS

Foretaksnummer
960 690 249

Hjemmeside
www.stiftelsen-uni.no

Stiftelsens organisasjon
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GAMMELBUTIKKEN PÅ EGGUM 

- RESTAURERING.

M/K TERJE V/TERJE MIDTUN 

- REDNINGSUTSTYR

NORDMØRE MUSEUM 

- BRANNVARSLINGSANLEGG PÅ ALFHEIM

EGGAODDEN SKOLE V/ELDBJØRG RAKNES 

- RESTAURERING AV PIPE OG SKORSTEIN.

NORDVIKA V/STEINAR NORDVIK 

- ISTANDSETTING AV FJELLGÅRD.

STIFTELSEN LOSSKØYTA FRITHJOF II 

- MASTEPROSJEKT

HAMAR BYGDETUN / SALTEN MUSEUM 

- TAK.
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