
VEDTEKTER FOR STØRENSLUNDEN PARK: 

1. Navn 
Stiftelsens navn er Størenslunden Park. 

 

2. Formål 
Stiftelsen har som formål å utvikle og legge til rette for at Størenslunden framstår som 

en attraktiv aktivitetspark for kultur, idrett og fysisk aktivitet.  

Størenslunden skal kunne benyttes av skoler, idrettslag, trimgrupper og befolkning 

ellers. Aktivitetsanleggene som etableres skal kunne benyttes sommer som vinter. 

Stiftelsen er en alminnelig stiftelse uten eget økonomisk formål. 

 

3. Stiftelseskapital 
Stiftelsen er etablert med en grunnkapital på kr 100 000,- 

 

4. Styremedlemmer 
Styret består av 9 medlemmer; leder, nestleder, sekretær og kasserer samt 5 

styremedlemmer. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Leder velges for et 

år av gangen og de øvrige 2 år av gangen. Gran kommune ved for eksempel skolene i 

Brandbu og Brandbu Idrettsforening skal ha minst en representant hver i styret.  

Styret leder stiftelsens virksomhet og har møte så ofte styreleder finner det nødvendig 

eller det ønskes av noen av styrets medlemmer. For at styret skal være beslutningsdyktig 

må 5 medlemmer være til stede.  

 

5. Årsmøte 
Årsmøte består av andelseierne. 

Årsmøte avholdes hvert år i løpet av mars måned med minst en måneds varsel direkte til 

medlemmene eller ved kunngjøring i lokalavisen. Forslag som skal behandles på 

årsmøtet skal være sendt / levert styret senest 14 dager før årsmøtet. Fullstendig 

saksliste må være tilgjengelig for medlemmene seneste en uke før årsmøtet. 

Årsmøtet orienteres om: 

       Årsmelding, regnskap og budsjett 

       Årsmøtet velger styret. 

 

6. Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte innkalles med 14 dagers varsel. 

 

7. Stemmeberettigede  
Stemmeberettigede på årsmøte er andelshaverne. En andelseier, uansett hvor mange 

andeler den eier, har kun en stemme. Sakene avgjøres ved alminnelig flertall. 

 

8. Vedtektsendringer 



Stiftelsens vedtekter kan bare endres av årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall 

blant de fremmøtte. 

Forslag til vedtektsendringer skal kunngjøres for andelseierne senest en uke før 

årsmøtet. 

Eventuelle vedtektsendringer skal umiddelbart sendes Kulturdepartementet. 

 

9. Anvendelse av overskudd. Utdeling. Opphevelse 
Stiftelsenes overskudd skal anvendes til aktiviteter for skoler, idrettslag, trimgrupper og 

befolkning ellers.  

Oppløsning av stiftelsen Størenslunden Park kan bare behandles på ordinært årsmøte. 

Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall innkalles det til ekstraordinært årsmøte 2 

måneder senere. For at oppløsningen skal være gyldig må vedtaket gjentas med 2/3 

flertall. 

Ved oppløsning skal stiftelsens overskudd overføres til Gran kommune med formål å 

videreføre Størenslunden som aktivitetspark for kultur, idrett og fysisk aktivitet.  

Tilsvarende gjelder ved eventuell utdeling fra stiftelsen. Ved opphevelse av stiftelsen skal 

stiftelsens eiendeler tilfalle Størenslunden slik at aktivitetsparken kan videreføres. 

 

Disse vedtekter ble enstemmig godkjent på årsmøte i Størenslunden Park, 07.02.2019 og 

justert 11.11.2019. 

 

Per Sønsteby                                                                                     Per Ole Edvard Backe   

styreleder                                                                                           sekretær 
 


