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VEDTEKTER – STIFTELSEN BARAKKE 4 STAVERN TORG 

Revidert 4. september 2020 
 

 

§ 1  DEFINISJON 

Stiftelsen Barakke 4 Stavern torg (tidligere Stiftelsen VGS kvartal 27) er en alminnelig stiftelse 

opprettet med hjemmel i Lov  om stiftelser. Stiftelsens sete er i Larvik kommune, Stavern torg 

1, 3290 Staver. 

§ 2 FORMÅL 

Siftelsens formål er å eie, bevare og drive utleie til næringsvirksomhet i noenlunde samme 

omfang som på overtakelsestidspunktet, og for øvrig utleie/bruk primært til kulturformål i 

lokalsamfunnet.  

Stiftelsen skal utvikle og restaurere eiendommen i samsvar med overdragelsesavtale mellom 

Larvik kommune og Stiftelsen VGS, datert 24. november  1997.   

 

§ 3  KAPITAL 

Stiftelsens kapital består av eiendommen Rådhusgaten 27, Stavern torg 1,2,4 og 6, gnr 5001 

bnr 690,  med påstående bygninger og torg. Kapitalen er stilt til disposisjon av Larvik kommune 

gjennom vedtak fattet av Larvik kommunestyre 02.04.1997 

§ 4  STYRET 

Stiftelsen ledes av et styre på 5 medlemmer og  3 varamedlemmer. Disse velges av styret 

blant medlemmer i Stavern historielag i år med partall. Funksjonstid er 2 år. 

Styret konstituerer seg selv. 

§ 5 STYRETS ARBEIDSOPPGAVER 

Styret har ansvar for å drive stiftelsen i henhold til formål, vedtekter og Lov om stiftelser.  

For øvrig skal styret:  

• Forvalte eiendommen med løsøre og økonomiske midler i samsvar med stiftelsens formål.  

• Føre  regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld, inntekter og utgifter og sende  revidert 

årsregnskap til Brønnøysundregisteret 

• Vedta budsjett for driften.  

• Fastsette regler og priser for utleie av lokaler og torg.  

• Engasjere personell og gi instruks for deres arbeid.  

Styret er daglig leder for virksomheten, og kan gi annen person fullmakt til å foreta økonomiske 

disposisjoner innenfor rammen av vedtatt budsjett. 

 

§ 6 SIGNATUR 

Stiftelsen forpliktes rettslig ved underskrift av styrets leder sammen med ett av 

styremedlemmene. 

 

§ 7 PANTSETTELSE 

Stiftelsens faste eiendom kan ikke pantsettes uten samtykke av årsmøte i Stavern historielag 

og Larvik kommune. 

 

§ 8 OPPLØSNING  

Eiendommen er udelelig og kan ikke videreselges til tredjemann. 

Dersom Stiftelsen Barakke 4  Stavern torg oppløses eller ikke finner å kunne gjenoppføre 

bygningene etter brann eller på annen måte, skal eiendommen tilbakeskjøtes til Larvik kommune 

vederlagsfritt. Forsikringsbeløpet tilfaller i så tilfelle kommunen. 


