
From:                                 Jo Huus
Sent:                                  Thu, 8 Sep 2022 09:23:13 +0000
To:                                      'mari.west@arbeiderpartiet.no'
Subject:                             Ref. søknad om oppheving av stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen"
Attachments:                   22_02800-3 Kommentarer til innsendt søknad om oppheving av stiftelse - 
MARTINHYTTA I KROKEN I M 974851_1_1.pdf, 22_02800-5 1954 Det Norske Arbeiderparti, Beretning 
1953 (hele) 980250_2_1.PDF, 22_02800-5 1954 Det Norske Arbeiderparti, Beretning 1953 (utdrag) 
980249_2_1.PDF, 22_02800-5 2022.08 980248_2_1.PDF, 22_02800-5 1980.03 980247_2_1.PDF, 
22_02800-5 1952.10 980246_2_1.PDF, 22_02800-5 1953.05 980245_2_1.PDF, 22_02800-5 VS_ 
Kommentarer til innsendt søknad om oppheving av stiftelse 980244_1_1.PDF, 22_02800-5 VS_ 
Kommentarer til innsendt søknad om oppheving av stiftelse 980244_1_1.PDF

Hei, viser til vår telefonsamtale i går. Som opplyst om i samtalen er undertegnede saksbehandler for 
søknaden, som har fått tildelt saksnummer 22/02800. Vi har mottatt merknader til søknaden fra to 
personer som er tilknyttet foreningen Maridalens Venner. Vedlagt følger kopi av mottatte merknader 
med vedlegg.  
 
Som nevnt i telefonsamtalen har vi sett gjennom søknaden og ser at det må velges medlemmer til 
(ordinært) styre i henhold til bestemmelsen i stiftelsesdokumentet § 3: Et medlem valgt sekretariatet i 
LO, et medlem valgt av Sentralstyret i det norske Arbeiderparti og ett medlem valgt av Arbeiderbladet, 
nå Dagsavisen. Når styremedlemmene er oppnevnt kan de i styremøte beslutte å oppheve stiftelsen, og 
må samtidig fatte beslutning om bruk av gjenværende midler i stiftelsen. 
 
I tillegg må styret foreslå medlemmer til å utgjøre avviklingsstyre (se stiftelsesloven § 52). Det er ikke noe 
i veien for at styret som oppnevnes i henhold til bestemmelsen i stiftelsesdokumentet § 3 også foreslås 
som avviklingsstyre.  
 
Bakgrunnen for at det ikke er tilstrekkelig at det utpekes at avviklingsstyre allerede nå (slik det går frem 
av søknaden at dere har gjort) er at avviklingsstyret har myndighet som er saklig avgrenset i henhold til 
stiftelsesloven § 52 (i korte trekk: gjennomføre avvikling). Myndighet til å fatte vedtak om å oppheve 
stiftelsen og om hvordan restmidler skal disponeres, er det bare stiftelsens ordinære styre som har. Hva 
restmidlene er tenkt brukt til må gå frem av styreprotokoll, og det er ønskelig at styret gir en kort 
begrunnelse for hvorfor den tiltenkte anvendelsen av restmidler anses å være i tråd med stiftelsens 
formål (se stiftelsesloven § 47 andre ledd)   
 
Kravene til styrets saksbehandling, herunder avholdelse av møte og protokollføring, går frem av 
stiftelsesloven § 31.  
 
Dere kan ettersende dokumentasjonen per e-post til postmottak@lottstift.no og benytte saksnummeret 
(22/02800) som referanse i emnefeltet. E-posten vil da bli journalført på saken.  
 
Dersom dere har kommentarer eller tilføyelser på bakgrunn av merknadene til søknaden er det fint om 
dere kan benytter samme fremgangsmåte.  
 
Bare ta kontakt dersom dere har spørsmål i sakens anledning 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-59/KAPITTEL_6#%C2%A752
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-59/KAPITTEL_6#%C2%A747
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-59
mailto:postmottak@lottstift.no


Med helsing 

Jo Huus
seniorrådgjevar og jurist | Stiftelsestilsynet 

Tlf:         57 82 80 71
Mobil:   97 52 68 52
www.lottstift.no 

  

 

https://cloud.letsignit.com/collect/bc/5e68f497430facfd3546f970?p=1v1AIRHP6TF3I1-JJaaho5DsBxX00QdQLFHDVa7dHse2jDuSAwtQhFRGdAP0eSeEJm5J4hONTDMlO6sVP5cMsCZEpwBshxj0Rlhkpu-IITkWeG0BLGG5J8SKYjiZBKqTrxT5OaW-c3bv9zu5BEdrLA==

