VEDTEKTER FOR DNVs FAGLIGE/VITENSKAPELIGE FOND
DNVs faglige/vitenskapelige fond er dannet pr 1. januar 1991 ved sammenslutning av
Veterinærfondet (1909) og I.A. Lo's legat (1930) og Veterinærdirektør Niels Thorshaugs fond (1943).
Fondets grunnkapital er per 31.12.05 kr 1.138.935.
§ 1. Formål
DNVs faglige/vitenskapelige fond har som formål å fremme veterinærfaget og veterinærvitenskapen i Norge.
§ 2. Oppnevning av styre
Fondets styre oppnevnes av Den norske veterinærforenings sentralstyre og består av fem
medlemmer og tre varamedlemmer.
Styremedlemmene oppnevnes slik at tre, henholdsvis to medlemmer oppnevnes annen hvert år.
Varamedlemmene oppnevnes for ett år av gangen.
Sentralstyret oppnevner leder og nestleder i fondsstyret for ett år av gangen.
§ 3. Styrets arbeid
Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer, og derav leder eller nestleder, er til stede. Ved
stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.
Fondsstyret holder møte så ofte det selv finner nødvendig.
Styrets medlemmer har skyss- og kostgodtgjørelse etter det offentlige regulativ.
§ 4. Fondets midler
Fondets grunnkapital kan ikke settes ned og skal anbringes i samsvar med stiftelsesloven § 18. Av
fondets renteavkastning og eventuelt andre inntekter skal hvert år minst ¼ tillegges grunnkapitalen.
Det resterende beløp kan styret etter fradrag av administrasjonsutgifter anvende til følgende formål
for medlemmer av DNV:
a) Veterinærvitenskapelig forskningsarbeid til veterinærer i egen næringsvirksomhet.
b) Faglig opplysningsarbeid, offentliggjøring av vitenskapelige arbeider og deltakelse på
vitenskapelige møter, konferanser og lignende med veterinærfaglig relevans.
c) Deltakelse på kurs som er ledd i spesialistutdanning.
d) Utvikling av nye apparater eller instrumenter konstruert av norske veterinærer.
e) Tildeling av Veterinærfondets pris. Veterinærfondets pris kan tildeles medlemmer av DNV som
har gjort en særlig innsats utenom den stilling vedkommende har.
Søkere må opplyse om de søker midler også fra andre kilder. Hvis det et år ikke melder seg
kvalifiserte søkere, skal det disponible beløp enten legges til grunnkapitalen eller overføres til neste
års tildeling. Beløp som ikke er disponert innen tre år skal legges til grunnkapitalen.
§ 5. Utlysning/tildeling
Det påligger styret å sørge for kunngjøring om når og på hvilken måte søknader om tildeling fra
fondet kan sendes inn. Kunngjøring bør skje i Norsk Veterinærtidsskrift nr 1 hvert år med søknadsfrist
1. mars. Etter søknadsfristens utløp holder styret møte og treffer avgjørelse om tildelinger. Fondsstyret
bør ha fattet sine avgjørelser innen utgangen av april hvert år. Det forutsettes at alle som får
tildelinger fra fondet framsender rapport om anvendelsen av de tildelte midler etter at det prosjekt
det ble søkt om tildeling til er avsluttet.
§ 6. Forvaltning
DNVs generalsekretær, eller en annen som DNVs sentralstyre bestemmer, fungerer som sekretær og
kasserer for fondsstyret.
§ 7. Endring av vedtektene
Forandring av fondets vedtekter kan bare gjøres av Den norske veterinærforenings
representantskap etter at uttalelse er innhentet fra fondets styre.
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