LOV FOR BERGEN NÆRINGSRÅDS UNDERSTØTTELSESKASSE
(sist endret på Generalforsamling 13. april 1999)

Definisjoner
Hvor i denne lov nedenstående betegnelser er anvendt menes:
"Formannen":
Formannen i Understøttelseskassens styre
"Styret":
Understøttelseskassens styre
"Direksjonen":
Bergen Næringsråds styre
"Foreningen":
Bergen Næringsråd
"Generalforsamlingen":
Bergen Næringsråds Generalforsamling
1.

Formål og virke
 Bergen Næringsråds Understøttelseskasse, som er opprettet den 11.10.1847, har sitt sete i Bergen, og
er en egen juridisk person.
 Den har til formål å yte hjelp til verdige trengende personer innen produksjonslivet i eller utenfor
aldershjemmet, samt til deres etterlatte.
 Understøttelseskassen er underlagt foreningens kontroll, jfr. § 11.
Dens virkeområde omfatter:
a. Understøttelseskassen fond
b. Understøttelseskassens øvrige midler
c. Legater underlagt Understøttelseskassen
d. Aldershjem
Hjelp ytes i form av:
a. Direkte økonomisk støtte
b. Ved at leilighet stilles til disposisjon i aldershjem, uten leie eller mot nedsatt leie.

2.

Kapital
Understøttelseskassens midler og fond kan anbringes:
a. I aldershjem
b. Som for umyndiges midler bestemt
c. På annen måte som styret finner betryggende
d. I bankinnskudd eller kontanter til aldershjemmenes drift
 Understøttelseskassens formue på kr. 179.905,60 er uangripelig og kan ikke tjene andre enn de i
ovennevnte formål.
 Midler som er eller blir innsamlet til Understøttelseskassens drift (Disposisjonsfondet) kan dog
anvendes til alle i loven nevnte formål.
 Midler tilhørende legater underlagt Legatinspeksjonen, skal anbringes på den måten som er bestemt
for det enkelte legat, eller i mangel av sådan bestemmelse, som for umyndiges midler bestemt.

3.

Renter
 Renter av legater under Legatinspeksjonens kontroll, anvendes i henhold til det enkelte legats
bestemmelser.
 Understøttelseskassens øvrige renteinntekter anvendes til:
a. Drift av aldershjem i den utstrekning dette er nødvendig
b. Understøttelser som i § 1 nevnt
c. Kapitaløkning
d. Renter som ikke er disponert kan overføres til Disposisjonsfondet
 Når unntas utdeling av renter av legatmidler hvor giveren annerledes har bestemt, skal understøttelser
i alminnelighet utdeles på foreningens stiftelsesdag.

4.

Vilkår for oppnåelse av støtte
Etter ansøkning til styret eller etter eget initiativ, skal hjelp, herunder opptakelse i aldershjem, fortrinnsvis
ytes til den som har bidratt til Understøttelseskassens fremme, er eller har vært medlem av foreningen.
Hvis forholdene tillater det, kan hjelp også ytes til medlemmers foreldre eller etterlatte.
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5.

Hjemmets beboere, Leilighet.
For å kunne opptas i aldershjem, må en mann ha fylt sitt 60. år og en kvinne sitt 50. år. Under
særlige omstendigheter kan styret gjøre unntak med hensyn til alderen.
 Styret kan tillate at voksen ugift sønn eller datter, når denne enten er de gamles forsørger eller yter
dem pleie og tilsyn, opptas i familiebekvemmeligheten. Vedkommende er forpliktet til å fraflytte
hjemmet når som helst styret forlanger det, og senest ved de gamles død.
 Styret kan, dersom det ikke er berettiget leiesøker eller dersom Understøttelseskassens økonomi
tilsier det, leie ut leilighet i aldershjem på vanlige forretningsmessige vilkår.
 Plikt for beboer til å fraflytte aldershjemmet kan blant annet oppstå ved:
a. At vedkommende ved arv eller annen måte er blitt i stand til å unnvære den hjelp som
aldershjemmet yter, uten for såvidt vedkommende ved testament eller gavebrev bestemmer
at etterlatte midler, helt eller delvis, skal tilfalle aldershjemmet, alt etter overenskomst
med styret.
b. At vedkommende gjentagende forser seg mot den for hjemmet gjeldende instruks.
c. At vedkommende misligholder leiekontrakten.
Dødsfall.
 Når en person som bor i aldershjem avgår ved døden uten å etterlate seg pårørende, skal styret
være behjelpelig med å besørge begravelsen.
 Skulle ingen slektsarvinger melde seg etter avdød beboer, og vedkommende ikke har bestemt at
etterlattes midler skal tilfalle Understøttelseskassen, har denne rett til erstatning i dødsboet for
avdødes opphold.
 Før leilighet tiltres må vedkommende godta de i denne § nevnte betingelser samt aldershjemmets
husreglement.
6.



Valg av styret
Understøttelseskassens styre består av 6 medlemmer.
Styremedlemmene utpekes av Direksjonen med en funksjonstid på 4 år. Formann i
Understøttelseskassens styre velges av Generalforsamlingen etter innstilling fra Valgkomiteen.
 Det foreligger ingen begrensning i maksimal funksjonstid for styremedlemmene i
Under-støttelseskassen.
 Styrets medlemmer må være medlemmer av Bergen Næringsråd.
Medlemmer som nyttiggjør seg Understøttelseskassens tjenester/ bistand, kan ikke velges som
styremedlem i Understøttelseskassen.
 Direksjonen fastsetter instruks for styret."


7.

Formannen
Formannen leder forhandlingene i styret. I tilfelle stemmelikhet har han den avgjørende stemme. I
formannens fravær fungerer viseformannen.

8.

Signatur
a. Formannen forplikter Understøttelseskassen i alle løpende forretninger
b. Formannen sammen med foreningens formann forplikter Understøttelseskassen ved kjøp,
salg og pantsettelse av fast eiendom
c. De samme som under punkt b. nevnt forplikter Understøttelseskassen i alle andre saker
angående verdipapirer. Jfr. § 10, 2. ledd
 Foreningens direktør skal kontrasignere ved de under punkt b. og c. nevnte transaksjoner.

9.





Styret
Styret skal holde møte minst en gang hvert kvartal eller når formannen eller minst 2 av
styremedlemmene ønsker det. Det sammenkalles av formannen.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede, hvorav enten formannen eller
viseformannen.
Styret skal selv velge viseformann og behandle:
a. Saker som forelegges foreningens styre til uttalelse eller avgjørelse
b. Anbringe eller omplassering i verdier av annen art
c. Byggeforandringer og reparasjoner i aldershjemmet som krever uttellinger
d. Anvendelse av Disposisjonsfondet
e. Spørsmål om gjeldsforpliktelser. Jfr. dog § 8b. og § 10, 4. ledd
f. Opptakelse av beboere i aldershjemmene, og eventuelt fastsettelse av husleie
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g. Hjelp til trengende
h. Ansettelse av personale i aldershjemmene
i. Regnskap og budsjett. Jfr. § 11, 3. og 4. ledd
Samt fastsette:
Instruks for hjemmets personale
Instruks for hjemmets beboere
10.







Saker som skal forelegges foreningens organer
De under § 8 b. nevnte saker forelegges Generalforsamlingen gjennom direksjonen.
De under § 8 c. nevnte saker skal ved første anledning refereres for direksjonen.
Understøttelseskassens regnskap i revidert stand og budsjett, skal innen 28. februar oversendes
direksjonen for videreekspedisjon til foreningens kontrollkomité. Gjennom direksjonen forelegges
det for Generalforsamlingen.
Vesentlige overskridelser av Understøttelseskassens budsjett må ikke finne sted uten at det har
vært forelagt direksjonen til godkjennelse. Styret kan, i den utstrekning det ønsker det, forelegge
andre saker enn de forannevnte for direksjonen og Generalforsamlingen, enten for å få dere
uttalelse eller dets godkjennelse. Styret kan på eget initiativ fremme saken for
Generalforsamlingen gjennom foreningens direksjon.

11.

Sekretariat og revisjon
Foreningens sekretariat skal også være Understøttelseskassen sekretariat og føre kassens
regnskaper.
Understøttelseskassens revisor skal være den samme som foreningens.

12.

Lovforandringer
Forandringer i nærværende lov kan kun foretas av Generalforsamlingen og etter de samme regler
som gjelder med hensyn til forandringer i foreningens lov. Alle endringer skal godkjennes av
Fylkesmannen iht Stiftelsesloven av 23. mai 1980 kap. VI.

13.






Oppløsning
Oppløses foreningen skal det sittende styre - med nødvendig selvsupplering - fortsette
administrasjonen av Understøttelseskassen, og dessuten overta de funksjoner som er tillagt
foreningens organer.
Hvis der ikke innen 10 år er opprettet en ny forening - som etter styrets skjønn kan overta de
funksjoner som etter denne lov er tillagt foreningens organer - skal styret henvende seg til
Legatinspeksjonen (eller tilsvarende institusjon) med anmodning om å overta de funksjoner som
etter denne lov er tillagt foreningens organer.
Det forutsettes at styreformannen blir forandret med et styre av personer innen det private
produksjonsliv, og at oppnevningsmyndighetene fastsetter nærmere regler for valg av styre,
sekretariat, regnskapsførsel, revisjon, desisjon m.v.
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