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 VEDTEKTER FOR 

NÆRINGSFORENINGENS KAPITALFOND 

 

Vedtatt i generalforsamlingen 24. juni 1987 med siste endringer 

i generalforsamlingen 25. mars 2015 
 

§ 1 

 
Næringsforeningens Kapitalfond er etablert med midler tilkommet ved salg av 

Handelsstandens hus, fra Drammen Næringslivsforenings Byggefond og fra Drammens 

Handelskammer. 

 
§ 2 

 

Fondets formål er å skaffe Næringsforeningen i Drammensregionen en solid og permanent 
kapitalbase. 

Primært skal avkastningen dekke verdiforringelse som følge av inflasjon og skal anvendes til 

formål nevnt under §5. 
 

§ 3 

 

Fondet skal ha et styre bestående av fem styremedlemmer og ett varamedlem. Styret består av den til 
enhver tid valgte styreleder og nestleder i Næringsforeningen i Drammensregionen samt tre 

styremedlemmer og ett varamedlem som velges av generalforsamlingen i Næringsforeningen i 

Drammensregionen etter innstilling fra valgkomiteen i Næringsforeningen i Drammensregionen. 
Disse velges for to år av gangen. 

Ingen kan gjenvelges fra og med det året de fyller 70 år. Vervene er ulønnede. 

 

Styret i fondet velger selv sin leder og nestleder for ett år av gangen. Fondets styre er 
beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er til stede. Beslutninger treffes med simpelt flertall. 

Fondet forpliktes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. 

  
Fondets styre plikter å sørge for at fondets midler til enhver tid plasseres betryggende med lang 

tidshorisont og lav risiko og med best mulig avkastning. 

 
 

§4 

 

Fondsmidlene kan forvaltes i fellesskap med andre fond som ligger under Næringsforeningen i 
Drammensregionen. 

 

Fondet er den bundne egenkapitalen til Næringsforeningen i Drammensregionen, og kan benyttes i 
henhold til § 5 i vedtektene.  

Fondets regnskap er en del av foreningens ordinære regnskap, og inngår i det offisielle årsregnskap for 

foreningen. 

 
§5 

 

Den årlige avkastningen i fondet tillegges kapitalen.  
Styret i Næringsforeningen i Drammensregionen  disponerer imidlertid årlig inntil kr 850 000 i 

ordinært tilskudd til den årlige drift, på grunnlag av godkjent budsjett. Beløpet indeksreguleres årlig 

med 40% av endringen i konsumprisindeksen og 60% av fjorårets prosentvise lønnsregulering i 
Næringsforeningen i Drammensregionen. 

I spesielle tilfeller kan styret foreslå overfor generalforsamlingen å utdele et tilleggsbeløp fra den 

bundne egenkapitalen i fondet til foreningens frie egenkapital.  

 
§6 

 

Endring av vedtektene skal behandles etter de samme bestemmelser som til enhver tid gjelder 
for endring av vedtektene for Næringsforeningen i Drammensregionen.  


