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Funksjonsperioden for fakultetets fonds- og legatkomité utløp 31. juli 2017, og det 
skal oppnevnes nye medlemmer for 4-årsperioden 1. august 2017 – 31. juli 2021.   
 
Styret for fond og legater (FOL) skal oppnevne den nye komiteen, etter innstilling fra 
fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, jf. fondene og 
legatenes vedtekter § 4.   
 
Dekanen foreslår følgende medlemmer i den kommende perioden:  
 Professor Tor Eldevik 
 Prodekan Harald Walderhaug, i kraft av sitt verv 
 
Varamedlemmer: 
 Professor Jan Arne Telle 
   Prodekan Anne Marit Blokhus, i kraft av sitt verv 
 
 
 
 
VEDTAK  
Fakultetsstyret vedtar å innstille de foreslåtte medlemmene og varamedlemmene til 
fakultetets fond og legatkomité for perioden 1. august 2017 – 31. juli 2021.  
  
Saken oversendes Styret for fond og legater (FOL) ved Kollegiesekretariatet for 
endelig behandling.  
 
 
 
 
Bergen, 31. oktober 2017 
 
 
Helge K. Dahle 
dekan 
 
 
Vedlegg: Vedtekter 



Fond og legater ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - Vedtekter 

Det pågår sammenslåingssaker for flere av fond og legatene, så en del av de vedlagte vedtektene vil 
bli endret. 



Vedtekter for 
Bergen Myrdyrkningsforenings fond 

 
Vedtatt av Det akademiske kollegium 9.juni 1988, og sist endret i møte 20. februar 1997. 
 
§1 Fondet er opprettet av Bergen Myrdyrkningsforening ved gavebrev av 30.august 1951. 
 
§2 Fondet har som formål å virke til beste for jordbunns forskning ved Universitetet i 

Bergen. 
 
§3 Fondets grunnkapital er kr 1.035.777,31 pr. 01.01.1996. Av grunnkapitalen er kr 

285.438,38 urørlig. 
 
§4 Det akademiske kollegium er fondets styre. Det akademiske kollegium kan delegere 

sin myndighet til et særskilt oppnevnt organ. 
 
§5 Universitetsdirektøren er fondets forretningsfører og forvalter fondet i samsvar med 

§15 i Universitets- og høgskoleloven. 
 
§6 Fondets midler skal plasseres og forvaltes slik at et oppnås best mulig avkastning og 

betryggende sikkerhet. 
 
§7 Minst 1/10 av den årlig avkastning skal tillegges urørlig kapital. Øvrig avkastning 

tillegges fri kapital. 
 
 Styret avgjør hvilket beløp som hvert år skal stå til disposisjon for fondets formål. 

Midlene stilles til rådighet for vedkommende fakultet, som sørger for kunngjøring og 
den videre oppfølging av innkomne søknader. 

 
§8 Fakultetet skal årlig rapportere til styret om bruken av fondets midler innen to måneder 

etter kalenderårets utløp. 
  
 
§9 Endringer i disse vedtektene (omdanning) kan bare finne sted etter vedtak i Det 

akademiske kollegium og må forlegges Kongen eller den han bemyndiger for 
godkjenning. 

 
 
 

Bergen, 4. mars 1997 
 

Jan Fridthjof Bernt                            Kåre Rommetveit 
Rektor                           Universitetsdirektør 

 







Vedtekter for 
Overlæge Klaus Hanssens legat til Universitetet i Bergen 

 
 
Vedtatt av Det akademiske kollegium 9.juni 1988, og sist endret i møte 20.februar 1997. 
 
§1 Legatet ble opprettet av Overlæge Klaus Hanssen ved testament av 29. desember 

1914. 
 
§2 Legatet skal brukes til støtte for oseanografisk forskning ved Universitetet i Bergen. 
 
§3 Fondets grunnkapital er kr 94.634,89 pr. 1.1 1996. Av grunnkapitalen er kr 58.973,- 

urørlig. 
 
§4 Det akademiske kollegium er legatets styre. Det akademiske kollegium kan delegere 

sin myndighet til et særskilt oppnevnt organ. 
 
§5 Universitetsdirektøren er legatets forretningsfører og forvalter legatet i samsvar med 

§15 i Universitets- og høgskoleloven. 
 
§6 Legatets midler skal plasseres og forvaltes slik at et oppnås best mulig avkastning og 

betryggende sikkerhet. 
 
§7 Minst 1/10 av den årlig avkastning skal tillegges urørlig kapital. Øvrig avkastning 

tillegges fri kapital. 
 
 Styret avgjør hvilket beløp som hvert år skal stå til disposisjon for legatets formål. 

Midlene stilles til rådighet for vedkommende fakultet, som sørger for kunngjøring og 
den videre oppfølging av innkomne søknader. 

 
§8 Fakultetet skal årlig rapportere til styret om bruken av legatets midler innen to 

måneder etter kalenderårets utløp. 
  
§9 Endringer i disse vedtektene (omdanning) kan bare finne sted etter vedtak i Det 

akademiske kollegium og må forlegges Kongen eller den han bemyndiger for 
godkjenning. 

 
 
 

          Bergen, 4. mars 1997 
 
 
Jan Fridthjof Bernt                            Kåre Rommetveit 
Rektor                           Universitetsdirektør 

 
 



Vedtekter for 
Konsul Axel Heiberg og  

Fabrikkeier Hans B. Fasmers fond 
 
 
Vedtatt av det Akademiske kollegium 9.juni 1988, og sist endret i møte 20.februar 1997. 
 
 
§1 Fondets opprinnelige grunnkapital på kr 10.000,- ble i 1915 av konsul Axel Heiberg 

skjenket til Nansenfondet med bestemmelse om at beløpet skulle overføres til 
Universitetet i Bergen når dette ble opprettet. I samsvar med denne bestemmelsen ble 
beløpet på kr 10.000,- overført til Universitetet i Bergen 29. september 1949. 

 
 30.august 1955 ble fondet forøkt med 15.000,- som gave fra A/S Sævareid Karton- & 

Papfabrik ved fabrikkeier Hans B. Fasmer for å gjøre fondets renteavkastning effektiv. 
Beløpet er skjenket til minne om det pionerarbeid i skogplantningen som Hendrik 
Jansen Fasmer begynt for over 100 år siden i Alvøen. 

 
 
§2 Fondet har som formål å støtte vitenskapelige og praktisk-vitenskapelige 

undersøkelser av betydning for Vest-Norges skogbruk, jordbruk og hagebruk. 
Fortrinnsberettiget tilstøtte er arbeider som utføres ved Universitetet i Bergen, men 
også arbeider som utføres ved Vest-Norges forsøksstasjoner for skogbruk, jordbruk og 
hagebruk skal kunne komme i betraktning. 

 
 
§3 Fondets grunnkapital er kr 383.477,63 pr. 1.1.1996.  

Av grunnkapital er kr 121.467,71 urørlig. 
 
 
§4 Det akademiske kollegium er fondets styre. Det akademiske kollegium kan delegere 

sin myndighet til et særskilt oppnevnt organ. 
 
 
§5 Universitetsdirektøren er fondets forretningsfører og forvalter fondet i samsvar med 

§15 i Universitets- og høgskoleloven. 
 
 
§6 Fondets midler skal plasseres og forvaltes slik at et oppnås best mulig avkastning og 

betryggende sikkerhet. 
 
 
§7 Minst 1/10 av den årlig avkastning skal tillegges urørlig kapital. Øvrig avkastning 

tillegges fri kapital. 
 
 
 Styret avgjør hvilket beløp som hvert år skal stå til disposisjon for fondets formål. 

Midlene stilles til rådighet for vedkommende fakultet, som sørger for kunngjøring og 
den videre oppfølging av innkomne søknader. 

 



§8 Fakultetet skal årlig rapportere til styret om bruken av fondets midler. 
  
§9 Endringer i disse vedtektene (omdanning) kan bare finne sted etter vedtak i Det 

akademiske kollegium og må forlegges Kongen eller den han bemyndiger for 
godkjenning. 

 
 
 

   Bergen, 4. mars 1997 
 

Jan Fridthjof Bernt                            Kåre Rommetveit 
Rektor                           Universitetsdirektør 

 
 



Vedtekter for 
Apoteker Johan Lothes og hustrus fond 

 
 

Vedtatt av det Akademiske kollegium 9.juni 1988, og sist endret i møte 20.februar 1997. 
 
 
§1 Fondet ble opprettet av gavemidler som ble stilt til apoteker Lothes disposisjon i 

forbindelse med Bergen Museums 100-års jubileum. 
 
§2 Fondet har som formål å støtte publisering av kjemiske eller biologiske arbeider utført 

ved Universitetet i Bergen. 
 
§3 Fondets grunnkapital er kr 241.373,42 pr. 01.01.1996. Av grunnkapital er kr 71.679,19 

urørlig. 
 
§4 Det akademiske kollegium er fondets styre. Det akademiske kollegium kan delegere 

sin myndighet til et særskilt oppnevnt organ. 
 
§5 Universitetsdirektøren er fondets forretningsfører og forvalter fondet i samsvar med 

§15 i Universitets- og høgskoleloven. 
 
§6 Fondets midler skal plasseres og forvaltes slik at et oppnås best mulig avkastning og 

betryggende sikkerhet. 
 
§7 Minst 1/10 av den årlig avkastning skal tillegges urørlig kapital. Øvrig avkastning 

tillegges fri kapital. 
 
 Styret avgjør hvilket beløp som hvert år skal stå til disposisjon for fondets formål. 

Midlene stilles til rådighet for vedkommende fakultet, som sørger for kunngjøring og 
den videre oppfølging av innkomne søknader. 

 
§8 Fakultetet skal årlig rapportere til styret om bruken av fondets midler innen to måneder 

etter kalenderårets utløp. 
  
§9 Endringer i disse vedtektene (omdanning) kan bare finne sted etter vedtak i Det 

akademiske kollegium og må forlegges Kongen eller den han bemyndiger for 
godkjenning. 

 
 

   Bergen, 4. mars 1997 
 

Jan Fridthjof Bernt                            Kåre Rommetveit 
Rektor                           Universitetsdirektør 

 
 







01.11.2017
Vedtektene er under registrering i stiftelsesregisteret.



Vedtekter for 

Fellesfond for geofysisk forskning ved Universitetet i Bergen  

 

Vedtatt av Det akademiske kollegium 9.juni 1988, og sist endret i møte 20.februar 1997. 
Fusjonert etter vedtak i Universitetsstyret/styret for fond og legater 31. mai 2011. Registrert i 
Stiftelsesregisteret 2.januar 2012. Endret i styret for fond og legater 14.februar 2013. 

§1 Fondet er opprettet ved en sammenslåing i 1988 av Kjøpmann E. Engelsens fond til 
fremme av oseanografisk forskning og annen geofysisk forskning ved Bergen Museum 
og Forskningsfondet for Det geofysiske institutt i Bergen. Videre er 
Reisestipendiefondet for meteorologer ved Vervarslinga på Vestlandet slått sammen 
med fondet i 2011.  

§2 Fondet har som formål å fremme geofysisk forskning ved Universitetet i Bergen.  

§3 Det fusjonerte fondet har per 1.1.2012 en egenkapital på kr 1 383 410,03, herav 
grunnkapital på kr 1 158 524,43. Av grunnkapitalen er kr 859 634,47 urørlig.  
Kapitalen har oppstått ved følgende overførsler i 1988:  
-) Kjøpmann E. Engelsens fond kr 405.048,84  
-) Forskningsfondet for Det geofysiske institutt i Bergen kr 393.031,20, 
samt følgende tilførsel i 2012: 
-) Reisestipendiefondet for meteorologer ved Vervarslinga på Vestlandet kr 
304 083,36, herav  grunnkapital kr 188 579. 

§4 Fondsstyret har elleve medlemmer og består av de enkelte medlemmer av styret for   
Universitetet i Bergen, jf universitets- og høyskolelovens § 9-3 (1). Fondsstyret kan 
delegere deler av sin myndighet til et særskilt oppnevnt organ.  

§5 Universitetsdirektøren er fondets forretningsfører. 

§6 Fondets midler skal plasseres og forvaltes slik at et oppnås best mulig avkastning og 
betryggende sikkerhet.  

§7 Minst 1/10 av årlig avkastning skal tillegges urørlig kapital. Øvrig avkastning tillegges fri 
kapital. 
Styret avgjør hvilket beløp som hvert år skal stå til disposisjon for fondets formål. 
Midlene stilles til rådighet for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, som sørger 
for kunngjøring og den videre oppfølging av innkomne søknader.  

§8 Fakultetet skal årlig rapportere til styret om bruken av fondets midler innen to måneder 
etter kalenderårets utløp.  

§9 Endringer i disse vedtektene (omdanning) kan bare finne sted etter vedtak i fondsstyret 
og må forlegges Lotteri- og stiftelsestilsynet for godkjenning i samsvar med 
stiftelsesloven. 

6.-20.2.2013/hhb. 
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