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Stiftelsens
bevilgninger
I løpet av året bevilget Stiftelsen UNI mer enn 30 millioner kroner i
støtte til skade- og miljøvern. Dette er noe mindre enn i fjor.
Stiftelsens bevilgninger det siste året har vært som følger:
% Fordeling av antall saker:

Totalt beløp bevilget: (i kr. 1.000)

2007

2008

2007

2008

Vern av menneskeliv

9

6

7.237

3.093

Vern av bygg/innbo

34

36

17.301

16.893

Vern av fartøyer

8

9

2.260

4.438

Naturvern og forskning

1

2

520

1.070

Priser

2

2

950

800

10

12

3.743

4.279

32.011

30.573

Sikring generelt
Annet

2

2

Avslått

34

31

100

100

Sum totalt

I forhold til totale bevilgninger, har
stiftelsen tildelt noe mindre både til vern
av bygg/innbo og til vern av mennesker i
2008 enn året før. Tildeling av midler til
vern av fartøyer er imidlertid doblet i forhold til fjoråret.
Støtte til naturvern og forskning har økt
fra 2007, imidlertid har det vært mindre
søknader til dette området i 2008. Stiftelsen
hadde gjerne ønsket seg flere prosjekter
til denne sektoren. I henhold til statistikken har Stiftelsen UNI avslått 31 % av de
prosjekter som har vært til vurdering,
nesten like mye som året før.

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 2008 er gitt i note 13 i regnskapet.
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Blant de formål som fikk støtte i 2008 kan
det være grunn til å trekke frem følgende:

Norsk Teknisk
Museum
På styremøtet 12. februar 2008 ble det bevilget til sammen kr. 1.530.000 til sikring av
fotosamlingen til Arne Knudsen; kr. 1 mill.
til brannslokkingsanlegg ved magasinene,
samt kr. 530.000 til oppgradering og utvidelse av det eksisterende adgangskontrollanlegget.
Norsk Teknisk Museum er nasjonalt
museum for teknologi, naturvitenskap,
industri og medisin, og hadde over 189.000
besøkende i 2007, det høyeste noensinne.
Kultur og kirkedepartementet grunnfinansierer driften gjennom et årlig bidrag.
Hovedbygget på Kjelsås sto ferdig våren
1986 og rommer museets utstillinger, samlinger, publikumsmottak, kontorer, verksted
og magasin. Museets hovedmagasin ligger i
Gjerdrum kommune.
Museet har de senere årene hatt et økt fokus
på bedre sikring og oppbevaringsforhold
for samlingene.
Fotograf Arne Knudsen eier en av NordEuropas største fotosamlinger med
omkring 4.000.000 fotografier, og 6000
gjenstander i form av kameraer og annet

Foto: J. Havran, Kongsberg kirke
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fotografisk utstyr, samt et mindre antall
filmer og bøker. Samlingen dokumenterer
norsk samfunns- og næringslivsutvikling
og vurderes å ha en særlig stor verdi for
Norge.
For at samlingen skal kunne deponeres
ved Norsk Teknisk Museum må det bygges
et nytt fotomagasin og et nytt magasin
for gjenstander ved museet, utstyrt med
klimaanlegg for regulering av temperatur og luftfuktighet, samt hensiktsmessig
brannsikring, adgangskontroll og alarmsystemer.

Kongsberg kirke
På styremøtet 26. august 2008 ble det
bevilget kr.2.325.000 til sikringsanlegg i
Kongsberg kirke.
Kongsberg kirke er Norges største og
best bevarte barokkirke. Den ble innviet
i 1761 med Kongsberg som datidens nest
største by, noe som gjenspeilte Sølvverkets
ambisjoner og velstand. Riksantikvaren
uttaler bl.a.: ”Kongsberg kirke er en av
landets mest verdifulle kirker. Eksteriøret er
nøkternt i upusset tegl, formgitt av pietisten
Joachim Stuchenbrock, hvor etter hans
død Michael Helzen overtok som arkitekt.
Helzen sørget for at kirken fikk et svært
rikt interiør, bl.a. tre unike lysekroner fra
Nøstetangen glassverk og et barokkorgel

Foto: C. Berg, Kongsberg kirke

fra 1765. Kirken står i hovedsak uendret fra
1700-tallet og med opprinnelige vinduer.
Det er gjennomført en del brannsikringstiltak i Kongsberg kirke, men p.g.a. kirkens
høye kulturelle verdi er det et stort behov
for ytterligere sikring.”
Firmaet Castor Kompetanse har utarbeidet
en detaljert tilstandsanalyse for kirken.
Det arbeides med et program for raskest
mulig å håndtere de vesentligste avvik og
skader, og i samarbeid med Riksantikvaren
er det utarbeidet et prosjektprogram for en
helhetlig sikring.

Lærdal kommune –
brannvern i Gamle
Lærdalsøyri
På styremøtet 28. august 2007 ble det
bevilget kr. 1.000.000 til brannverntiltak i
Gamle Lærdalsøyri.
Det verna trehusmiljøet i Lærdalsøyri er
regnet som en verdifull nasjonal kulturskatt,
og har til alt hell i liten grad vært utsatt for
brann. Trehusmiljøet på vel 160 bevaringsverdige og noen freda bygninger er i hovedsak fra 1850 årene. De fleste er på 1 ½ eller
2 etasjer og er med få unntak bygd av tre.

Foto: Nina Sæther, Lærdalsøyri

En brann i det gamle trehusmiljøet med
brennbart materiale og stor brannsmitte
kan fort utvikle seg til et områdebrann med
store ødeleggelser. Klimatiske tilstander som
kulde og vind kan gjøre situasjonen verre.
Lærdal har gjennomført informasjonskampanje med sikte på å forebygge husbrann i verneområdet, og planen vil føre
dette arbeidet videre.
I september 2007 vedtok Lærdal kommunestyre en grovplan for brannsikring
og en arbeidsgruppe har vært i Mandal og
Skudeneshavn på Karmøy. Representanter
fra kommunen var også sist vinter på Røros
for å få innsikt i brannsikringstiltakene der.

oppgave som kulturformidler og arena for
læring. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet
for Samfunnssikkerhet og Beredskap setter
store krav ettersom skipet henholdsvis skal
seile eller ta imot publikum ved kai.
Det arbeides med å tilrettelegge skipet for
publikum med konkrete brannsikringstiltak
om bord.
DS Hestmanden har en unik historie.
Samtidig er skipet også representativt for
den norske handelsflåten gjennom første
halvdel av 1900-tallet. Det er denne kombinasjonen av det særskilte og det representative som gjør DS Hestmanden til et
enestående kulturminne i vår tid.

Vest Agder museet/
Hestmanden
På styremøtet 26. august 2008 ble det
bevilget kr. 1.033.267 til sprinkleranlegg i
utstillingsområde og hjelpemaskinrom på
DS Hestmanden.
Vest-Agder-museet er en sammenlutning av
8 kulturhistoriske museer beliggende i hele
Vest-Agder, og DS Hestmanden utgjør en av
disse som følge av at en konsolideringsavtale
avtale 1. februar. 08 ble inngått mellom
museet og Stiftelsen Hestmanden. Etter
snart 15 års iherdig innsats, forventes lastedampskipet Hestmanden fra 1911 å være
ferdig restaurert i 2010. Uten omfattende
brannsikringstiltak kan ikke museumsskipet
Hestmanden fylle sin nasjonale

Stiftelsen UNI gir
økonomisk støtte
til prosjekter
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www.mot.no

MOT-Camp
På styremøtet 2. desember 2008 ble
det bevilget kr. 850.000 til installasjon
og innkjøp av nytt elektrisitetsanlegg,
brannsikring, innbruddsikring, datakabling
m.m. i forbindelse med rehabilitering av
Lille Gråkallen og MOT-Camp.
Stiftelsen MOT er en ideell, landsdekkende
og uavhengig politisk og religiøs stiftelse.
MOT driver holdningsskapende arbeid i
skoler og på fritidsarenaer med fokus på
verdier, valg og tro på egne krefter. MOT
styrker ungdoms livskraft. MOT har blitt
et symbol som mange ungdommer ønsker
å identifisere seg med og er et symbol som
flere kommuner og lokalsamfunn bruker
for å synliggjøre sitt verdi- og holdnings-
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skapende arbeid og er et symbol for å samle
de gode krefter lokalt.
MOTs grunntanke er å bevisstgjøre ungdom til å ta valg slik at de mestrer livet og
styrke ungdoms mot til å ta vare på seg selv
og hverandre, gjennom MOTs grunnverdier: mot til å leve, mot til å bry seg om
og mot til å si nei. MOTs visjon er å skape
varmere og tryggere oppvekstmiljø.
MOT-Camp er et helt nytt nasjonalt bevisstgjøringskonsept i MOT – for ungdom i
alderen 15 – 25 år – med formål å styrke
ungdoms innsikt i sitt eget liv, og forsterke
ungdom som gode signalbærere for sine
lokalsamfunn.

Høsten 2007 mottok MOT en overraskende
10-årsgave fra Trondheim kommune – å
disponere Trondheims naturperle – Lille
Gråkallen. Lille Gråkallen har tidligere vært
en militærforlegning som ligger i naturskjønne omgivelser en mil fra Trondheim
sentrum. Bygningen har blitt brukt som et
messebygg for Forsvaret og har stått ubebodd i flere år. Til tross for et behov for omfattende rehabilitering, vil det passe svært
bra til fremtidig bruk som MOT-Camp.
Fra 2009 vil MOT bli ny leietager og åpner
da for bruk. Offisiell åpning av selve konseptet vil skje august 2010 og før det trengs
finansiering for å pusse opp og tilpasse bygg
og eiendom til MOTs nye konsept.

Foto: Nina Sæther, Lærdalsøyri
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Foto: Hilde Murvold
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•

Museet Kystens Arv er et eget
kompetansesenter for bygging av
klinkbygde båter, og her vil man
kunne se båtbyggere i arbeid.

•

Museet Kysten Arv er dessuten et
kompetansesenter for segling med
råsegl, og det er mulig for allmennheten å delta på kurs

•

Museets utstilling ”Lofotdrifta” tar
utgangspunkt i lofotdrifta fra Trøndelag
slik den ble skildret av Johan Bojer, i
boken ”Den Siste Viking”

•

Museet har en av landets største
samlinger av gamle båter

Skadevernprisen for 2008
Skadevernprisen for 2008 ble delt likt mellom Museet Kystens Arv
og Sandtorgholmen på Stiftelsen UNIs styremøte 4. desember
2008 og styret begrunner tildelingene som følgende:
Museet Kystens Arv er ett av fem fylkes-museer i Sør-Trøndelag, med et sterkt ønske om
å ta vare på den gamle kystkulturen langs
Trøndelagskysten. Museet er landets eneste
med eget aktivt båtbyggeri. I et moderne
samfunn endrer alt seg raskt, og mange gode,
gamle tradisjoner står i fare for å dø ut. Det
er derfor et viktig hovedmål for museet å
formidle kunnskapen om bygging og segling
av klinkbygde båter med råsegl til kommende generasjoner. Ved Museet Kystens
Arv blir denne delen av kystens historie
bevart på en levende måte, og besøkende har
muligheten til å oppleve ekte kystkultur.
Gjennom et meget utstrakt samarbeid med
skolene i regionen, med lokalbefolkningen
og gjennom å ha et aktivt båtbyggeri har
Kystens Arv blitt et museum som tar tak
i formidlingsrollen på en ny og god måte.
Gjennom bygninger, båtbyggeriet, aktivt
kjøkken med laging av tradisjonsmat, stor
båtsamling, utespel og tradisjonelt museum,
drar de med seg barn og ungdom inn i
museumsaktivitetene og gir dem læring og
opplevelser mange museer bør lære av.

Sandtorgholmen var de første som fikk
tildelt gjestebevilling for vin, allerede i
1770.
Vinkjelleren er bygget av store steinblokker, med kun taket synlig. I sin tid ble det
herfra levert vin til 7 kirkesogn.

Sandtorgholmen har en interessant og
spennende historie, og gjennom flere hundre
år har handelsstedets virksomhet hatt stor
betydning for framveksten av lokalmiljøet,
distriktet, regionen og deler av landsdelen.
Det naturlige handelsstedet midt i Tjeldsundet
ble nevnt allerede i 1321, og ble rundt år 1600
gitt i sjelegave av de som bodde på gården til
Bakke kloster i Nidaros. Lars Thrundiemsfar
var ansvarlig for forretningsdriften i 1557.
Av senere eiere er Rasmus Christensen
den som gjordet Sandtorgholmen til et av
distriktets mest betydningsfulle steder: I
1808 grunnstøtte han like ved Sandtorg med
fregatten ”Venus” fullastet med rug og hvete
fra Arkhangelsk. Kornet fra skipslasten,

som var delvis vannskadd, kom til å danne
grunnlaget for hans rikdom og makt. I
nødårene 1809 – 13 ble kornet solgt til den
sultende befolkningen for høye priser.
Christensen kunne derfor kjøpe opp brukene
rundt Sandtorgholmen, og hadde i 1835 slått
under seg nesten hele Sandtorggården.
I 1875 var det 26 mennesker bosatt på Sandtorgholmen, og Kong Oscar II’s besøk i 1873
viser at Sandtorg var et av de aller viktigste
stedene i regionen på denne tiden.
Den nåværende hovedbygning; Storgård fra
1906 (den opprinnelige brant ned) ble i 1916
flyttet hit i sin helhet. Flyttingen må anses
som en bragd sett i lys av datidens redskap
og hjelpemidler. I 2002 ble 1. etg. gjenskapt
slik den var i 1910 og vil være et av de få
”Smykkeskrin” i Nord-Norge når gården står
ferdig. Kvalitetsmerket ”Olavsrosa” ble tildelt
i 2003.
Stabburet er den eldste bygningen på Sandtorgholmen, fra ca 1750 og har overlevd 3
branner.
Fra brygga har det vært storstilt Jekte og
”Pomorhandel” opp gjennom århundrer,
med dampskipsekspedisjon i 1838 og
poståpneri fra begynnelsen av 1800 tallet.
Brygga ble rehabilitert i 2001 med en flott
restaurant samt værelser og møterom.
Rolf Trulsen har siden 1999 klart å bygge
ut og utvikle et spennende reiselivsanlegg
på Santorgholmen, og fortjener ros for sitt
arbeid.
Sandtorgholmen representerer i dag en rik
kulturarv i Troms Fylke. Handelsstedenes
betydning fra 1550 årene til langt utpå 1800tallet, var viktige bidragsytere til vår historie
og til ”de tre stammers møte”, som tromskulturen er tuftet på.
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Erkjentlighetsprisen kan tildeles
institusjoner og personer som har
gjort seg bemerket i forbindelse
med Stiftelsen UNIs formålsparagraf
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Erkjentlighetsprisen for 2008
Norges Svømmeforbund, NSF, er kanskje i det norske folk mest
kjent for sitt idrettsmessige engasjement, fra grasrotplanet til
toppidrett.
NSF er imidlertid lite kjent for sitt satsingsområde omkring drukningsforebyggende
arbeide ved aktiv satsing på at klubber og
skoleverket skal bli best mulig rustet til å
tilby barn og unge grunnopplæring i svømming. Dette gjøres bl.a. ved å utarbeide
kursmateriell og hjelpemidler.
I NSFs idrettspolitiske dokument er det et
eget kapittel om ”Svømming og samfunn”
og der står det innledningsvis:
”Svømmeidretten har stor betydning for
individ og samfunn. Svømming er ”den
eneste idretten du kan dø av å ikke kunne”.
En av NSFs viktigste oppgaver er å lære
barn og unge å svømme. Svømmingen bør
være en åpen og inkluderende idrett for alle
grupper i befolkningen. De som lærer dette
tidligst er de som utvikler best svømmeferdighet. NSF vil derfor være en pådriver
for at forholdene for og kvaliteten på
svømmeopplæringen i skolen forbedres.
For innvandrergrupper som av religiøse
eller kulturelle årsaker i liten eller ingen
grad tar del i svømmeundervisningen, må
det utvikles særskilte tiltak som tar hensyn
til deres forhold.”

Foto: Nina Sæther

Mennesker med innvandringsbakgrunn
er ofte hemmet av religiøse og kulturelle
forhold som gjør at de ikke kan integreres i
vanlige grupper. Dette kan skyldes forholdene med garderober, dusjer osv. NSF
arbeider derfor med å skape allianser med
innvandrerorganisasjoner slik at svømmeopplæring kan tilpasses disse gruppene.
Funksjonshemmede skal integreres i den
ordinære idretten. Det er imidlertid mennesker med funksjonshemminger som
ikke er interessert i den rene idrettslige
aktiviteten, men som trenger svømming
som ledd i den terapeutiske behandlingen.
NSF arbeider med å utarbeide kursmateriell
for dette, spesielt beregnet på fysioterapeuter og annet personell som skal arbeide
med funksjonshemmede. Dette er til dels
nybrottsarbeid. Det skal nå utdannes kurslærere som igjen skal utdanne instruktører.
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Foto: Nina Sæther, Sunndalen, Møre og Romsdal

Stiftelsen UNIs målsetning er å bidra til en trygg
utvikling i det norske samfunn
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Stiftelsens
avkastning
Gjennom 2008 ble avmatningen i den økonomiske aktiviteten
omfattende, og det ble klart at verdensøkonomien gikk inn i en
resesjon. Ingen sektorer eller regioner unngikk å bli påvirket av
utviklingen.
Året går over i historien som et av de
svakeste og mest volatile perioder i aksjemarkedene noensinne. Det var imidlertid
ikke bare aksjemarkedene som var volatile.
Både rente-, valuta- og råvaremarkedene
gjennomgikk store svingninger gjennom
året. Eksempelvis falt oljeprisen fra USD 94
ved årets begynnelse til USD 45 ved årets
slutt. MSCIs verdensindeks endte året med
en nedgang på 40,7 %, men som følge av
en markant svekkelse av NOK med 28 % i
forhold til USD, ble nedgangen på 23,7 % i
NOK.

nedgang på henholdsvis 40,4 % og 31,3%.
Det japanske aksjemarkedet hadde også en
svak utvikling, med en nedgang på 42,1 %
(alle tall i lokal valuta).

I 2008 hadde det norske aksjemarkedet en
meget svak utvikling. Oslo Børs representert
ved benchmarkindeksen, fonds-indeksen
og OBX-indeksen falt henholdsvis 54,1,
57,4 og 52,8 %. For de toneangivende
aksjemarkedene i Europa var utviklingen
som følger: CAC-indeksen i Frankrike falt
42,7 %, fulgt av den tyske DAX-indeksen
og den engelske FTSE-indeksen med en

Som følge av den svake økonomiske utviklingen reduserte den amerikanske
sentralbanken signalrenten fra 4,25% ved
årets begynnelse til ett intervall mellom
0 og 0,25 % ved årets slutt. I Europa reduserte den europeiske sentralbanken (ECB)
signalrenten fra 4,0 % til 2,5 % gjennom
året.

Rentekurven viste en fallende trend gjennom året. Norges Bank reduserte signalrenten fra 5,25 % ved årets begynnelse til
3,0 % ved årets slutt. De korte rentene; 3
måneders Nibor falt fra 5,89 % til 4,05 % og
12 måneders Nibor falt fra 5,93 % til 3,25
%. 10-års statsobligasjonsrente (NST472)
falt fra 4,69 % til 3,75 %.
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Årets resultat
Stiftelsens investeringsstrategi er basert på en langsiktig tidshorisont. Resultatet av forvaltningen vil derfor variere med konjunkturene i norsk- og internasjonalt næringsliv. Det kraftige verdifallet
som preget verdensøkonomien i 2008 har derfor i stor grad påvirket
årets avkastning.

Utgangspunktet for denne nedskrivingen er markedspriser som
i noen grad avviker fra markedsprising i et normalisert marked.
Når kreditturoen etter hvert reduseres er det neppe usannsynlig at
risikopåslaget som ligger diskontert i markedene vil reduseres.
Stiftelsens formålskapital pr. 31. desember 2008 utgjorde kr. 825
millioner mot kr. 1.186 millioner i 2007. Dette gir et underskudd
fra årets investeringsaktiviteter på kr. 326,1 millioner (26,4 %).

I forhold til referanseindeksene kan stiftelsens resultat fra finansaktiviteter dekomponeres i følgende aktivaklasser:

Finansiell risiko

Avkastning

Avkastning i %

Referanseindex %1

Avvik

(36)

-9,5

1,9

-11,4

(116)

-54,6

-56,9

2,3
4,4

(mill.kr)

Rentebærende instrumenter
Norske aksjer

Stiftelsen UNI’s finansielle risiko er omtalt under note 10 til
regnskapet.

Utenlandske aksjer

(99)

-27,2

-31,6

Alternative investeringer

(75)

-28,1

-28,1

(326)

-26,4

Total
1)

Foto: Nina Sæther, Norsk Folkemuseum

Stiftelsen UNI har en målsetning om en langsiktig realavkastning
på 4,5 % . Stiftelsens forventninger om budsjettert avkastning er
beregnet ut fra dette forhold. Imidlertid har den finansielle uroen
fortsatt inn i 2009. Dette har medført at stiftelsens styre ikke forventer mer enn et balansert resultat for året som helhet.

Avkastning er vektet

For året som helhet har stiftelsen hatt underskudd innenfor alle
aktivaklasser. For investeringer i aksjer har man tapt noe mindre
enn markedet. For investeringer i rentebærende instrumenter er
resultatet svakere enn referanseindeksen. Alternative investeringer
gjelder posisjoner i hedgefond og unoterte aksjer. Som det fremgår
av aktivitetsregnskapet er verdireduksjonen av stiftelsens plasseringer gjennomført med kr. 337,5 mill.
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Fremtidsutsikter

Utdeling til vedtektsfestede formål skal med utgangspunkt i styrets
budsjett utgjøre 3 % av stiftelsens formålskapital ved inngangen til
året.

Regnskap,
miljø og
likestilling
Redegjørelse for
årsregnskapet

Styret

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet
en korrekt beskrivelse av stiftelsens stilling ved årsskiftet. Det knytter seg ingen
vesentlige usikkerheter til årsregnskapet,
og det er heller ingen ekstraordinære
forhold som har påvirket regnskapet. Det
er ikke inntruffet vesentlige hendelser etter
balansedagen utover det som er beskrevet
overfor angående finansiell uro ved inngangen til året. Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Stiftelsen UNI – egen
internettside
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 om 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.

Likestilling

På årsmøtet i mai sto tre styremedlemmer
på valg, Kjetil Reinskou, Gunnar Auestad
og Olav Vindedal. Alle tre ble gjenvalgt.
Styret har hatt 6 møter i løpet av året.

Sorg
Med dyp sorg mottok Stiftelsen UNI
melding om at styreformann Gunnar
Auestad var gått bort den 18. desember
etter et meget kort sykeleie.
Gunnar Auestad ble valgt inn i styret i
2002 og har fungert som styreformann i
Stiftelsen UNI fra 2006.

Årets underskudd
Styret foreslår at årets underskudd dekkes
som følger:
Mot annen formålskapital
kr. 361,1 (mill.)

Takk
Det gode samarbeidet med Riksantikvaren
og ABM-utvikling fortsatte i 2008. Stiftelsen vil uttrykke sin takk til ledelsen og
ansatte i disse institusjonene for verdifulle
råd.

Stiftelsen UNI tilstreber lik fordeling
mellom kjønnene.
Oslo 21. april 2009

Olav Vindedal
Kari Hoel
Hanne K. Winter
Kjetil Reinskou
Styreleder					

Odd Ekholt
Forretningsfører
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Foto: Nina Sæther, Trollstigen

Regnskap 2008

Aktivitetsregnskap 1. jan. - 31. des.
(beløp i mill. kr)

Noter

2008

2007

Anskaffelse av midler
Finans og investeringsaktiviteter
1,1

0,9

Realisert gevinst ved salg av verdipapirer

41,2

74,8

Realisert tap ved salg verdipapirer

36,9

0,0

5,9

0,7

(337,5)

1,8

(326,1)

78,2

13

29,9

31,7

Honorar administrasjon

2

3,5

3,4

Honorar til styret og valgkomiteen

2

0,7

0,7

Andre kostnader

0,8

0,6

Sum administrasjonskostnader

5,0

4,7

35,0

36,4

Årets aktivitetsresultat

(361,1)

41,8

Til/(mot) annen formålskapital

(361,1)

41,8

Mottatt aksjeutbytte

Renteinntekter
Verdiendring finansielle instrumenter

1

Sum anskaffelse fra investeringsaktiviteter
Forbrukte midler
Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet
Bevilget til vedteksfestede formål
Administrasjonskostnader

Sum forbrukte midler
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Balanse pr. 31. des. - Eiendeler
(beløp i mill. kr)

Noter

2008

2007

Omløpsmidler
Fordringer
0,5

Diverse fordringer
Fordringer på datterselskap

11

Sum fordringer

1,4

19,1
19,6

1,4

Investeringer
Aksjefond

4

335,7

581,3

Exchange traded funds (ETF)

5

45,7

65,5

Andre fond

6

64,1

145,6

Obligasjonsfond

7

154,6

184,8

Hedgefond

8

14,9

37,0

9,12

140,4

154,7

10

94,9

37,4

850,3

1 206,4

11,7

29,9

Sum omløpsmidler

881,6

1 237,6

Sum eiendeler

881,6

1 237,6

Aksjer
Obligasjoner
Sum investeringer
Kontanter og bankbeholdning
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Balanse pr. 31. des. - Formålskapital og gjeld

(beløp i mill. kr)

Noter

2008

2007

Grunnkapital

100,0

100,0

Annen formålskapital

725,0

1 086,1

Sum formålskapital

825,0

1 186,1

0,2

0,0

56,4

51,5

Formålskapital

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Diverse kortsiktig gjeld
Vedtatt, ikke utbetalte bidrag
Sum kortsiktig gjeld

56,6

51,6

Sum gjeld

56,6

51,6

881,6

1 237,6

Sum formålskapital og gjeld
Restforpliktelse

12

Oslo 21. april 2009

Olav Vindedal
Kari Hoel
Hanne K. Winter
Kjetil Reinskou
Styreleder					

Odd Ekholt
Forretningsfører
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Kontantstrømsoppstilling - 1. jan. - 31. des.
(beløp i mill. kr)

2008

2007

(361,1)

38,2

Netto investert i aksjer/andeler/finansielle instrumenter

356,1

(86,6)

Sum benyttet til investeringsaktiviteter

356,1

(86,6)

Endring i tidsavgrensninger

(13,3)

6,0

Sum likviditetsendringer gjennom året

(18,3)

(42,4)

Likviditetsbeholdning pr 01.01

29,9

72,4

Likviditetsbeholdning pr 31.12

11,7

29,9

Årets aktivitetsresultat
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Noter til regnskapet
31. desember 2008

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. Dette medfører ingen prinsippendringer,
men gir en noe annen presentasjonform.
Aktivitetsregnskapet er omgruppert noe i forhold til fjorårets resultatregnskap. Balansen
fremstår som tidligere med unntak av egenkapitalen som etter standarden nå benevnes
formålskapital. Overkursfond og annen egenkapital er omklassifisert til annen formålskapital.
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 tilsvarende 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 kontantsstrømsoppstillingen omfatter kontanter,
egne bankinnskudd samt bankinnskudd i mellomregning med forvalterne.

Finansielle omløpsmidler

Børsnoterte aksjer og obligasjoner vurderes til virkelig verdi og er vurdert til børskurs
pr 31.12.08. Valutakursen er basert på Norges Banks sluttkurs pr 31.12.08. I de tilfeller
markedsverdien ikke er tilgjengelig er beste estimat beregnet.

Finansielle anleggsmidler

Aksjer som klassifiseres som anleggsmidler er vurdert etter kostmetoden. Ansvarlig lån
vurderes etter pålydene.

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 og gjeld kostnadsføres;
urealisert kursgevinst inntektsføres ikke.

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

Bevilgninger til vedtektsfestede formål

Bevilgninger til vedtektsfetede 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.

Honnorar til styret og valgkomite

2008

2007

615 000

605 000

86 715

85 305

701 715

690 305

0

0

Arbeidsgiveravgift
Sum lønn og sosiale kostnader
Gjennomsnittlig antall årsverk

Stiftelsen har ingen ansatte. Stiftelsen er ikke forpliktet til å tegne tjenestepensjon etter lov
om foretakspensjon. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreleder eller
andre nærstående parter.
Kostnadsført honorar til lovpålagt revisjon utgjør kr 72.500,- inkl. mva.
Kostnadsført honorar til administrasjon gjelder foretningsfører Navus Forvaltning AS.

3. Bundende bankinnskudd
Av stiftelsens totale bankinnskudd utgjør kr 17.370,- bundene skattetrekksmidler.

4. Aksjefond
Anskaffelseskost

Markedsverdi

Balanseført
verdi

Norske aksjefond

120 016 031

97 349 417

97 349 417

Utenlandske aksjefond

312 095 658

238 328 716

238 328 716

Sum markedsbaserte
aksjefond

432 111 689

335 678 133

335 678 133

5. Exhange Traded Fund
Anskaffelseskost

Markedsverdi

Balanseført verdi

Exchange Traded
Funds

49 890 879

45 728 459

45 728 459

Sum Exchange
Traded Funds

49 890 879

45 728 459

45 728 459
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6. Pengemarkedsfond
Anskaffelseskost

Markedsverdi

Balanseført verdi

Pengemarkedsfond

69 106 462

64 109 475

64 109 475

Sum markedsbaserte
aksjefond

69 106 462

64 109 475

64 109 475

Anskaffelseskost

Markedsverdi

Balanseført verdi

Obligasjonsfond

156 389 126

154 644 981

154 644 981

Sum markedsbaserte
obligasjonsfond

156 389 126

154 644 981

154 644 981

Anskaffelseskost

Markedsverdi

Balanseført verdi

Hedgefond

37 737 500

14 872 690

14 872 690

Sum markedsbaserte
hedgefond

37 737 500

14 872 690

14 872 690

Anskaffelseskost

Markedsverdi

Balanseført
verdi

Norske aksjer

83 666 537

68 739 852

68 739 852

Utenlandske aksjer

94 900 000

71 635 596

71 635 596

178 566 537

140 375 448

140 375 448

7. Obligasjonsfond

8. Hedgefond

9. Aksjer

Sum markedsbaserte
aksjer

10. Obligasjoner
Valuta

Markedsverdi

Balanseført verdi

Finans

NOK

92 632 500

92 632 500

Konsum

NOK

2 250 000

2 250 000

94 882 500

94 882 500

Sum markedsbaserte
obligasjoner
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10. 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.

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
kredittrisiko 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 bestemmer
således selv omfanget av disse forpliktelsene. Styret vurderer likviditeten som god og på grunnlag av ovennevnte klassifiseres den totale likviditetsrisiko som minimal.

11. 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:
Anskaffelseskost
Marineline Chemicals DIS

5 650 473

LPG Ships 1 AS

5 075 000

LPG Carrier I DIS og LPG Carrier I AS

4 118 725

Berg Offshore DIS I

4 286 000

Sum investert videre av datterselskaper

19 130 198

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.

12. Restforpliktelse

Foto: Nina Sæther, Fjelltopp i Isterdalen

Institusjonen har en samlet restforpliktelse knyttet til investeringer i Private Equity kr. 8 869 595.
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13. Bidrag til vedtektsfestede formål							
Vest-Agder-museet IKS
Nordnorsk Kunstmuseum
Stiftelsen MS Skøy
Munch Museet
Norsk Teknisk Museum
Vest-Agder-museet Setesdalsbanen
WWF-Norge
Haldenvassdragets Kanalmuseum
Hansenbruket v/Åse Winsents
Trondhjems Turistforening
Norsk Veteranskipbsklub
Hortavær Velforening
St. Johanneslogen Fredrikshald
Norsk Kulturarv
Berg-Kragerø Museum
Varanger Museum IKS - Vardø
Varanger Museum IKS - Vardø
Jiri Havran
Kystkulturprosjektet Alia
Foreningen SK Boy Leslie
Maihaugen
Maihaugen
Maihaugen
Stift. DS Stord I
Sollerudstranda Skole
Norsk Jernbaneklubb
Trondhjems Kunstforening
Nordhordland Veteranbåtlag
Vågå Historielag
Næs Jernverksmuseum
Lensmannsbygn. på Værøy v/Gunnnlaug Amlie
Blaafarveværket
Stiftelsen Onsøyhåggån
Store Bjørnstad Gård
Akershus fylkeskommune
Henie Onstad Kunstsenter
Fjellplassen v/Arnstein Fossli
Vardø kommune - Brann og redn.korpset
Vardø kommune - Brann og redn.korpset
Astafjord Kystlag
Øygardsbåtane AS
Kysttunet Låna
Stift. Prestegårdslåna i Melhus
Stift. Prestegårdslåna i Melhus
Lossiusgården
Kunstnerdalen Kulturmuseum avd. Krøderbanen
Norges Røde Kors,avd. Oslo RK Nettverk
Sveinhaug Gård v/Ingeborg Sørheim
Energibransjens informasjonssenter DA
Nordnorsk Kunstmuseum
Stift. Våle Prestegård
Kristiansand Kanonmuseum
Norges Røde Kors, avd. Tromsø Hjelpekors
Salten Veteranbåtlag

Laboratorieinnredning/konserverings-verksted
Magasin for grafikk
Kjøp av elektronisk navigasjonsutstyr
Klimamålere
Sikring av fotosamling, brannslokkeanl.
Delprosjekt 2, vogn nr. 333
Klimaprogra for 2008
Vestgårdstua
Førstehjelpsreperasjon
Brannvarsling Gjevilvasshytta
DS Børøysund
Restaurering Ishuset
Brannsikring
Ta et tak 2008
Brannsikring lystgården
Rullemagasin på Lushaugen
Tyverialarm Brodkorbsjåen
Fotodokumentasjon av kirker i Norge
Alarm og slokkeanlegg på MS Alia
Redningsflåter og redningsdrakter
Brannalarm hovedbygning
Inkl. Aulestad og Bjerkebæk alarmsystem
Oppgr. Adgangskontrollanlegg
Innredn. 1. Plass salong på hoveddekk
Windekind - utdannelse av utsatt ungdom
Damplok 255
Brannsikring den gamle bispegården
100-årsjubileum DS Oster
Restaurering freda bygninger i Vågå Prestgård
Restaurering steinmur i kanalen
Restaurering av lensmannsbygningen
El.anlegg i gruvene
Utskift av vinduer
Brannvarslingsanlegg
Restaurering av lokomobil
B-30 branndør
Restaurering og sikring
Øvelseshenger
Beredskap for overflateredning
Redn. og sikkerhetsustyr
Redningsutstyr
Rehabilitering freda kysttun
Prestegårdshage
Gjenreisning av stabbur
Skifte elanlegg
Sporveksel og gammelt spor
Renovering av lokaler
Brannverntiltak
Etablering av informasjonsmodul for elsikkerhet
Sikkerhetsglass samt installering av alarm
Brannsikring
Reetablering av ammunisjonsjernbane
Seriekoblet brannvarsling
Oppgradering Blomøy

52 450
90 000
99 000
100 000
1 530 000
150 000
250 000
150 000
100 000
142 000
200 000
100 000
150 000
350 000
154 000
163 696
17 858
200 000
143 529
100 000
354 000
187 500
500 000
300 000
260 000
200 000
300 000
100 000
61 000
50 000
40 000
100 000
49 093
50 000
39 000
25 564
50 000
75 000
85 000
135 000
154 400
100 000
205 000
100 000
150 000
250 000
150 000
110 000
75 000
200 000
220 625
300 000
150 000
200 000
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Sunnmøre Museum
Årnes Rotary Klubb
Norsk Veteranskibsklub
Lauvlia i Sigdal - Th. Kittelsens hjem
Kaupanger Hovedgård
Nord Troms Kystlag
Nordhaug Gård
St. Johanneslogen/logene i Ålesund
Nerstu v/Asbjørn Karlsen
Stift. Sjønstå Gård
AS Fæmund
Foreningen Sjøen for Alle
KFUK-KFUM Slemmestad
The Tall Ships Races 2008 Bergen
Redningsselskapet / Norsk Sjøfartsmuseum
Larsstuo v/Gudrun Aune Hagen
Løvstakksiden Menighet
Guts
Nordfjord Folkemuseum
Stift. Bogstad Gård
Kaldfjordspeidernes Beredskapspatrulje
NIKU-Norsk institutt for kulturminneforskn.
Frolands Verk Kultursenter KF
Sollerudstranda Skole
Tjøme Historielag
Kystlaget MK Ole Johnnys Venner
MaritaStiftelsen
Rødtangen Kvinneforening
Kalleli v/Kjell Jan Selvik
Holmestrand Museum
Val VGS AS
Osbanemuseet
Sunnfjord Museum
Lierne Museer
Vadsø kommune/Kiby Nykraft grendelag
Odda kommune / NVIM
Friskolefondet for 13årig R. Steinerskole
Vigeland museet
Norsk brannvernforening
Sandtorgholmen Hotell
Kongsberg kirke
Stiftelsen Gapestad Gård
Norsk Folkemuseum
Røsvik Brygge
Stift. SS Statsraad Lehmkuhl
Oslo Undervannsklubb - Iona
Kirkens Sosialtjeneste
Kirkens Sosialtjeneste
Kirkens Sosialtjeneste
Vest-Agder-museet
Lærdal kommune
Hanre Kyrkje
Halvhudsetra v/Hermod og Sølvi Skurdal
Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS
Stift. Krigsvet. Minne - Kronstad Gård
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Skifte av tak
Klokketårn
Jubileumsgave til DS Børøysund
Rehabilitering
Elektrisk anlegg i Sauefjøs+ brannv.
Sikkerhetsutstyr til MS Lyra
Restaurering av gammel bekkekvern
Gesims
Nytt el.anlegg og røykvarslere
Restaurering
Redningsutstyr for Fæmund II
Nødv. Sikkerhetsustyr, alarm og overvåkning
Istandsetting av vinduene ved Fossen speiderhus
Sikkerhetstiltak
Sikrings- og utstillingsbygg for RS 14 Stavanger
Restaurering
Prosjekt “Trygg Oppvekst”
Utbedring av lokaler
Lønnsmidler til fotografering av gjenstander
Lås- og nøkkelsystem
Oljelense med henger
Vern og bruk av Vågsholt skole
Brannsikre hovedbygningen
Dyrafjeld - overlevelsesdrakter
Sluttfinansiering av et lokalt museum
Sikkerhetsutstyr i fbm sertifisering
Diverse rep.arbeider i Holstsgt. 6
Restaurering av bedehus
Skifte av vinduer, kledning
Brannvarslere
Brannvaarsling og utbedr. av piper
Oppføring av midlertidig plasthall
Sikringsplan
Kurs og restaurering
Tilbakeføring fasade/vinduer
Restaur. Fasade vest på Lindehuset
Trådløs brannvarsling
Sikring og bevaring fotogr. og tegn.
utvikling av elevhefte
Fullsprinkling
Sikring
Minibuss
Sikringsanlegg - Barnas tårn
Brannsikring
2 stk. MOB båter
Restaurering akterspeil og fribord
Værestedet Arbeideren (tidl. Hasselbakken)
Tilja Oppfølgingssenter
Brannvarsl. nytt hus Kalfaret
Brannsikring museumsskip . Hestmanden
Brannverntiltak Gamle Lærdalsøyri
Sprinkleranlegg
Restaureering av sel fra 1700
Sikringstiltak for vernede bygninger
Rehabilitering av lysekrone

125 000
50 000
100 000
50 000
76 728
94 847
50 000
175 000
200 000
260 000
177 500
123 500
100 000
300 000
500 000
100 000
100 000
320 000
210 000
374 045
200 000
200 000
100 000
57 800
41 500
69 288
35 000
40 000
30 000
100 000
88 300
80 000
30 000
45 000
75 158
221 666
100 000
721 000
300 000
405 000
2 325 000
240 000
651 400
200 000
490 000
100 000
300 000
200 000
250 000
1 033 267
1 000 000
50 000
50 000
100 000
50 000

Inderøy Museum- og Historielag
Sulo Krins Ve og Vel
Stift. Handelsstedet Tinden
Nordvi v/Arne Næss Olstad
Henie Onstad Kunstsenter
Husøy Sjøspeidergruppe/Vestfold
Norsk Fiskeværsmuseum
Linjordet v/Ingunn Wold og Allan Simonsen
Stift. Mortensenbrygga
Tromsø Gravlunds vel
Ringve Museum
Jonas-Eriksen-brygga/Kr.sund Mek.
Randsfjordmuseene AS
Nordigard Blessom, Nedre Stugu
Nedre Davik
Killingdal Gruvemuseum
Naturvernforbundet i Holtålen, Fjellrevgruppa
Eidanger Kirke
Horne Gård
Skåri Gård v/Geirr Vetti
MK Mykle v/Arnfinn J. K. Karlsen
DS Bjoren AS
Skade- og Miljøvernprisen 2008
Skade- og Miljøvernprisen 2008
Erkjentlighetsprisen 2008
Forvalterboligen på Egelands jernverk
Lesja Bygdemuseum
Schøningsdal Gård
Kirkens SOS i Buskerud
Kystmuseet i Sogn og Fjordne
Stabbursnes Naturhus og Museum
Erik Sture Larre’s Stiftelse til Friluftslivets fremme
Bymuseet i Levanger
Nærøykirkas Venner
Nordhordland Veteranbåtlag
Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet
Ryfylkemuseet
Bogstad Gård
Hallingdal Museum
Stift. Losskøyta Frithjof II
MOT
Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum
WWF-Norge
Husmannsplassen Stranden
Torget 3 & 1A Bergen Eiendomsforvaltning
Salten Museum
Frogner Hovedgård “Hovedstadsmuseet”
Stiftelsen Våle Prestegård
Rikshospitalet
Sum bidrag vedtektsfestede formål

Restaurering av Mølnmuran i Straumen
Brannpumbe
Utbedring elektrisk anlegg
Utbedring av Empirebygning
Rullegitter foran inngang til heis og nedgang
Kjøp av 4 stk. skumapparater
Drenering rundt naust på Å
Istandsetting av Linjordet
Reparasjon av kaia utenfor Tørrfiskbrygga
Rehab. elektrisk anl. + nytt brannalarmanl.
Innredning av nytt magasin
Utbedring av tak og yttervegger
Brannsikring nytt musumsbygg|
Restaurering av Nedre Stugu
Restaurering av Sjøbu/handelsbu
Renovering og utvikling
Bevaring/reetablering av fjellrev
Sprinkling av Eidanger kirke
Sikring av låven på Horne Gård
Restaurering av 3 hus i Skåri
Restaurering av Mykle
Innkjøp av redningsutstyr for Bjoren
Museet Kystens Arv
Sandtorgholmen
Norges Svømmeforbund
Renovering av 2 piper
Utbedring av brann- ot tyverisikring
Restaurering av piper
Reinstallering av telefon og datamaskiner
Utarbeiding av sikringsplan
Kjøp av innbruddsalarm, brannalarmsentral og brann
Brannalarm og nødlys i Holmenkollvn. 196 og 198
Bevaring av uthuset i Sjøgt. 40
utarbeiding og innsetting av nye vinduer i Nærøy kirke
Radar, redningsvester og sertifisering
Redningsutstyr
utvikling og sikring av samlinger
Oppgradering av innbruddssikring
Brann- og tyverisikring avd. Nesbyen
Øremerket rep av råteskader
Rehab av MOT-Camps Lille Gråkallen
Ekstra tyverisikring for ny utstilling
Klima- og energiprogram for 2009
Istandsetting av husmannsplassen
Brannsikring av 1700 talls bebyggelse
Restaurering av Prinsensgt. 116
Div. sikring
Brannsikring
Forskning - tykktarmskreft

30 000
35 000
100 000
50 000
33 000
2 792
66 000
50 000
100 000
100 000
100 000
100 000
250 000
100 000
100 000
500 000
120 000
500 000
50 000
50 000
100 000
150 000
200 000
200 000
200 000
50 000
60 000
30 000
29 500
50 000
21 876
50 000
43 000
70 000
75 000
96 250
261 750
736 983
100 000
50 000
850 000
100 000
350 000
88 000
100 000
150 000
208 012
46 250
150 000
30 572 502

Tilbakeførte bidrag

-625 886

Sum bevilgninger

29 946 616
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Foto: Nina Sæther, Sunndalen, Møre og Romsdal

Revisjonsberetning
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Stiftelsen UNI fremmer
allmennyttig virksomhet
innen skade- og miljøvern
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Vedtekter

§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 regnskap med beretning for foregående års
virksomhet i samsvar med regnskapslovens regler.
Styret engasjerer forretningsfører og fastsetter vilkår for engasjementet.
Styret velger Stiftelsens revisor.
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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 sammenkalles.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede.
Styret treffer sine beslutninger 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 formannens 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.
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§7

OPPLØSNING
Stiftelsen oppløses etter beslutning av styret. Stiftelsens formue avsettes i så fall etter
nærmere bestemmelse 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.

Foto: Nina Sæther, toppen av Trollstigen
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Foto: Nina Sæther, Norsk Hydro i Årdal

Stiftelsens
organisasjon

Firma

Stiftelsen UNI

Forretningsfører
Navus Forvaltning AS
v/Odd Ekholt

Adresse

Styre

Olav Vindedal (styreleder)
Kari Hoel
Kjetil Reinskou
Hanne K. Winther

Valgkomité

Bogstadveien 30
0355 OSLO

Inger Lise Nyberg (leder)
Lise-Lotte Vikse
Line Fusdahl

Telefon

Revisor

23 36 60 60

Telefax

22 20 04 10

E-post

uni@stiftelsen-uni.no

Horwath Revisjon AS
v/Steinar Andersen

Foretaksnummer
960 690 249

Hjemmeside

www.stiftelsen-uni.no
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Navus forvaltning AS
Bogstadveien 30
0355 Oslo
Tlf: 23 36 60 65
Faks: 22 20 04 10

