
Vedtekter 

for 

Næringslivets Stipendiefond 
 

 

 

§ 1 Næringslivets Stipendiefond (opprinnelig Drammens Handelsstands Stipendiefond) 

sin første grunnkapital er samlet inn av grosserer Andreas Brecke ved gaver fra 

Drammens Handelsstands Forening (nå Næringsforeningen i Drammenregionen), samt 

fra institusjoner og enkeltpersoner som står foreningen nær.  

Legatet Johan Bruusgaards Minde ble opptatt i Næringslivets Stipendiefond i 2007 

med en kapital på kr. 187.885. 

Drammen Næringslivsforening og Drammens Handelskammer har i forbindelse med 

sammenslutning av foreningene med virkning fom 01.01.2015 hver tilført fondet 

kr.2,0 mill. Fondets kapital var pr. 01.01.2015 kr. 2.121.610 og etter tilførselen  

kr. 6.121.610. (opprinnelig kr. 25.000,-). 

 

§ 2 Fondets formål er å gi studenter fra Drammensregionen stipendier for studier ved 

norske eller utenlandske høyskoler/universiteter, håndverksutdannelse eller stipendier 

til annen relevant yrkespraksis i Norge eller utlandet. 

 

§ 3 Styret består to medlemmer som velges for tre år av generalforsamlingen for 

Næringsforeningen i Drammensregionen og ett medlem som velges av Drammens 

Håndverk og Industriforening.  

Ingen kan gjenvelges fra og med det året de fyller 70 år. Styret konstituerer seg selv. 

Styret holder møter når det anses påkrevet eller når et av medlemmene forlanger det. 

Styret sørger for at fondets midler plasseres på en forsvarlig måte i samsvar med de 

regler som gjelder for disse midler. 

Styret legger hvert år, innen mai måneds utgang, frem regnskapet som i revidert stand 

deretter sendes myndighetene til godkjennelse. 

 

§ 4 Fondsmidlene kan forvaltes i fellesskap med andre fond som ligger under 

Næringsforeningen i Drammensregionen. 

 

§ 5 Av fondets årlige avkastning skal minst ¼ tillegges kapitalen. Inntil ¾ av avkastningen 

kan utdeles hvert eller annet hvert år til søkende i h.h.t. fondets formål beskrevet i §2.  

Søknadsfristen er 30. april hvert år. 

 

De opprinnelige statuttene for Drammens Handelsstands Stipendiefond og Legatet Johan 

Bruusgaards Minde er stadfestet av Kirke- og Undervisningsdepartementet 11. november 

1910, godkjent endret av fylkesmannen i Buskerud 26. oktober 1992 og av Stiftelsestilsynet i 

Norge i brev av 17. august 2007. Statuttene for Drammen Næringslivsforenings Stipendiefond 

er vedtatt av årsmøtet i Drammen Næringslivsforenings Stipendiefond 14. mai 2013 og 

forkynt godkjent av Stiftelsestilsynet i Norge i brev av 15. oktober 2013. Vedtektene for 

Næringslivets Stipendiefond er vedtatt av årsmøtet i Drammen Næringslivsforenings 

Stipendiefond 27. april 2015 – og er forkynt godkjent av Stiftelsestilsynet i Norge i brev av 

xx.xxxxx.xx 

 

 


