VEDTEKTER FOR
STIFTELSEN
NORSK BERGVERKSMUSEUM

Fastsatt av Kultur- og vitenskapsdepartementet 1. mars 1989, med endringer
godkjent av Kirke- og kulturdepartementet 7. juni 1990, av Kulturdepartementet 29.
mai 1992 og 2. juli 1997 og Lotteri- og stiftelsestilsynet 17. september 2012.

§ 1. Navn og rettslig stilling
Norsk Bergverksmuseum er en privat stiftelse opprettet av Kultur- og
vitenskapsdepartementet fra og med 1. mars 1989 i henhold til lov av 23. mai 1980
nr. 11 om stiftelser m.m.

§ 2. Sete
Stiftelsens sete er på Kongsberg

§ 3. Formål
Norsk Bergverksmuseum er et kultur- og naturhistorisk museum, hvis formål er å:
 bevare det nasjonale kulturminnet Kongsberg Sølvverk
 arbeide for å bevare minner etter bergverksdrift andre steder i landet
 forvalte Norges Banks myntverkssamling
 bevare minnene etter Kongsbergs industrihistorie
 bevare minnene etter Kongsbergs skihistorie

Arbeidet gjøres ved innsamling, forvaltning, dokumentasjon, forskning og
formidling.
Museet skal bistå med rådgiving overfor og samarbeide med andre museer,
fagmiljøer, myndigheter, organisasjoner og personer i Norge og internasjonalt.

§ 4. Grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er kr. 200 000,-

§ 5. Stiftelsens styre
Stiftelsen ledes av et styre på syv medlemmer
Fem styremedlemmer og to numeriske varamedlemmer oppnevnes av
Kulturdepartementet for fire år om gangen. Ett medlem med varamedlem oppnevnes
av de ansatte, og ett medlem med varamedlem oppnevnes av Sølvverkets Venner for
to år av gangen.
Kulturdepartementet oppnevner styrets leder.
Styret velger selv nestleder for to år om gangen.
Styremedlemmer kan gjenoppnevnes, men bare slik at samlet funksjonstid ikke
overskrider åtte år.

§ 6. Styrets oppgaver
Styret er ansvarlig for museets administrative oppbygging, skal påse at museets
formål blir fremmet på beste måte og har ansvar for at virksomheten skjer innenfor
de økonomiske rammer og øvrige vilkår som til enhver tid gjelder.
Styret fastsetter årlige budsjetter og skal sørge for at det føres fyllestgjørende
regnskap. Regnskap, årsberetning og revisjonsberetning, skal sendes Lotteri- og
stiftelsestilsynet og Kulturdepartementet innen de til enhver tid gjeldende tidsfrister.
Styret ansetter daglig leder.
Daglig leder forestår museets daglige drift, men viktige saker som vedrører museets
virksomhet utad og innad, forelegges styret til avgjørelse.

§ 7. Styrets møter
Det innkalles til styremøte så ofte styrets leder finner det nødvendig eller når det
kreves av minst tre styremedlemmer.
Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er tilstede. Styrets beslutninger
fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.
Daglig leder deltar i styremøtet med tale- og forslagsrett.
Det skal føres protokoll over styrets møter.

§ 8. Forpliktelse av stiftelsen
Stiftelsens signatur tegnes av styrets leder eller nestleder sammen med ett
styremedlem. Styret kan meddele prokura.

§ 9. Bruk av statsmidler
Ved anvendelsen av statstilskuddet skal bevaring og vedlikehold av de antikvariske
bygninger, anlegg og gjenstandssamlinger som er overdratt fra staten ved
etableringen av stiftelsen eller senere, ha første prioritet. Men stiftelsens ansvar for
disse oppgavene vil i det enkelte budsjettår være begrenset til en forsvarlig
forvaltning av Stortingets bevilgning og de egeninntekter som kan knyttes til
kulturminnene og samlingene.

§10. Revisjon
Regnskapene revideres av statsautorisert revisor som oppnevnes av styret.
Riskrevisjonen skal ha adgang til å kontrollere at bevilgede statsmidler nyttes etter
forutsetningene. Riksrevisjonen har i den sammenheng rett til å kreve alle
opplysninger som den finner påkrevet, og kan selv foreta undersøkelser ved museet.

§11. Faste eiendommer og gjenstandssamlinger
De aktiva som er overdratt til stiftelsen ved opprettelsen eller senere, kan ikke
pantsettes uten departementets samtykke. Heller ikke kan stiftelsens faste
eiendommer overdras uten samtykke fra departementet.
Objekter fra museets samlinger kan som hovedregel ikke avhendes.
Ved revisjon av samlingene kan kassasjon og annen avhending (deaksesjon) av
enkeltobjekter skje etter styrets godkjenning, og under hensyntagen til
museumsetiske retningslinjer.

§12. Opphør
I tilfelle stiftelsen opphører, tilfaller alle eiendeler, anlegg, samlinger, midler og
øvrige eiendeler staten. Unntatt herfra er de gjenstander, arkivalia og andre
samlinger som er en del av Kongsbergs skihistorie. Disse tilfaller Kongsberg
kommune.

§13. Endring av vedtektene
Endring av vedtektene, herunder vedtak omdanning eller oppløsning av stiftelsen, må
skje med to tredjedels flertall i styret og krever godkjenning av Lotteri- og
stiftelsestilsynet. Endringsforslaget forelegges Kulturdepartementet til uttalelse.

