
From:                                 Jo Huus
Sent:                                  Thu, 1 Dec 2022 08:15:49 +0000
To:                                      Mari Aaby West
Subject:                             Orienterting til styret - MARTINHYTTA I KROKEN I MARIDALEN

Til styret i stiftelsen Martinhytta i Kroken i Maridalen v/styremedlem Mari Aaby West  
 
Viser din e-post nedenfor, og beklager sen tilbakemelding herfra. Vi legger etter dette til grunn at styret 
for stiftelsen består av:  
 

� Mari Aaby West, oppnevnt av AP sentralstyre 
� Andre Nerheim, oppnevnt av sekretariatet i LO 
� Eirik Hoff Lysholm, oppnevnt av Dagsavisen 

 
Med utgangspunkt i tidligere korrespondanse i saken går vi ut fra at kommunikasjon per e-post er i orden 
for stiftelsen. Da vi mangler de to andre styremedlemmenes e-postadresser sendes denne kun til deg, og 
vi forutsetter videreformidling.   
 
Som nevnt i vår e-post 8. september er det styret i stiftelsen som kan beslutte å oppheve stiftelsen, og 
som samtidig må fatte beslutning om bruk av gjenværende midler i stiftelsen. I tillegg må styret foreslå 
medlemmer til å utgjøre avviklingsstyre for stiftelsen under avvikling (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. Vi imøteser informasjon om styrets beslutning, slik at vi kan fortsette 
behandlingen av saken.  
 
For å oppsummere informasjon vi har gitt tidligere om stiftelsen og stiftelsesloven, slik at også de øvrige 
styremedlemmer får denne informasjonen:  
 
Alle stiftelser skal som utgangspunkt være registrert i Stiftelsesregisteret, jf. stiftelsesloven § 8. Ettersom 
stiftelsen det gjelder etter det opplyste skal søkes avviklet, avventer vi med å kreve stiftelsene registrert. 
Dersom lovens vilkår for å oppheve stiftelsene er til stede, vil det bare innebære unødvendige kostnader 
og arbeid for stiftelsen å besørge registrering av en stiftelse som uansett ville ha blitt slettet fra 
Stiftelsesregisteret ved avvikling.  
 
Stiftelsesloven gjelder uavhengig av om stiftelsen er registrert eller ikke, og fremgangsmåten ved 
avvikling av uregistrerte stiftelser er den samme som for registrerte stiftelser. Dere finner mer 
informasjon om fremgangsmåten ved avvikling her: Skal dere avvikle en stiftelse? - Lottstift Når en 
stiftelse ikke er registrert i Stiftelsesregisteret (eller Enhetsregisteret) har den ikke 
organisasjonsnummer, og det er ikke mulig å sende søknaden via Altinn. Dere må derfor sende søknaden 
via postmottak@lottstift.no eller til Stiftelsestilsynet, Postboks 800, 6805 Førde.  
 
Avvikling av stiftelse er en prosess som består av  
1.           søknad fra styret om oppheving, med påfølgende vedtak om oppheving fra Stiftelsestilsynet. I 

vedtaket om oppheving oppnevnes det et avviklingsstyre for stiftelsen, og det blir gitt orientering 
om avviklingsstyrets oppgaver og ansvar,  



2.           avviklingsstyret trer i kraft og gjennomfører avviklingen, dvs. realisere eiendeler, gjøre opp gjeld, 
foreta sluttutdeling av eventuelle restmidler og sette opp avviklingsregnskap og sende det inn til 
Stiftelsestilsynet  

3.           når avviklingsstyrets oppgaver er gjennomført, skal Stiftelsestilsynet kontrollere 
avviklingsregnskapet og fatte vedtak om å slette stiftelsen fra Stiftelsesregisteret. Når stiftelsen 
er slettet fra Stiftelsesregisteret er den endelig opphørt som selvstendig rettssubjekt.* 

 
*Når stiftelsen ikke er registrert, ses bort fra det som står om Stiftelsesregisteret. Slettevedtaket vil 
medføre at stiftelsen er endelig opphørt som selvstendig retssubjekt. 

Med hilsen 

Jo Huus
seniorrådgiver jurist | Stiftelsestilsynet 

Tlf: 57 82 80 00
Mobil:  97 52 68 52
www.lottstift.no 

  

 

Fra: Mari Aaby West <mari.west@arbeiderpartiet.no> 
Sendt: tirsdag 18. oktober 2022 13:17
Til: Jo Huus <jo.huus@lottstift.no>
Emne: SV: Ref. søknad om oppheving av stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen" 
 
Hei, 
 
Viser til samtale tidligere i dag.  
 
Vedlagt finner du vedtak fra LO, Dagsavisen og Arbeiderpartiet på medlemmer til styret i stiftelsen 
"Martinhytta i Kroken i Maridalen". Styret skal bestå av medlemmer i henhold til bestemmelsen i 
stiftelsesdokumentet § 3: Et medlem valgt av sekretariatet i LO, et medlem valgt av Sentralstyret i 
Arbeiderpartiet og ett medlem valgt av Arbeiderbladet, dagens Dagsavisen. 
 
 
Beste hilsen, 
 
Mari Aaby West  
Assisterende partisekretær 
+47 466 39 859 
mari.west@arbeiderpartiet.no 
  



 

Fra: Jo Huus <jo.huus@lottstift.no> 
Sendt: torsdag 8. september 2022 11:23
Til: Mari Aaby West <mari.west@arbeiderpartiet.no>
Emne: Ref. søknad om oppheving av stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen" 
 
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 
 



Med helsing 

Jo Huus
seniorrådgjevar og jurist | Stiftelsestilsynet 

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

  

 


