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VEDTEKTER FOR DNVs HUMANITÆRE FOND 

 

 
§ 1. Etablering 

DNVs humanitære fond er dannet pr 1. januar 1991 av disse tidligere fond/legater: 

- DNVs understøttelsesfond (1966)  

- Dyrlæge af Ringsted i Danmark S.A. Christensen og Hustru Anne Beate Christensen født 

Dieseths Legat for Dyrlægers Efterladte i Norge (1912) 

- Dyrlæge Thomas K. Lekvens og hustru Marthe Lekvens legat til beste for trængende dyrlæger 

og deres enker (1916) 

- Veterinærkaptein Jørgen Bernhard Sundby og hustru Laura født Heklebergs legat (1932) 

 

Fondets grunnkapital er pr. 31.12.1995 kr. 1.581.948,-.  

§ 2. Formål 

Fondets formål er å støtte trengende norske veterinærer og deres etterlatte. 

§ 3. Styre  

Fondet styres av Den norske veterinærforenings sentralstyre. Styret består av president og fire 

styremedlemmer. Det har fire varamedlemmer. DNVs representantskap velger president, 

styremedlemmer og varamedlemmer til sentralstyret. Representantskapet sammenkalles av 

ordføreren med minst en måneds varsel, og avholder ordinært møte annethvert år innen utgangen 

av november måned. 

§ 4. Fondets midler  

Fondets grunnkapital kan ikke settes ned og skal anbringes i samsvar med stiftelsesloven § 18. 

 

Av fondets renteavkastning og eventuelle gaver eller andre inntekter skal minst 1/4 legges til 

grunnkapitalen. Det resterende beløp kan sentralstyret etter fradrag av utgifter anvende etter 

fondets formål. 

§ 5. Regnskaper  

Fondets regnskaper følger kalenderåret og revideres av Den norske veterinærforenings revisor.  

Beretning og regnskaper for fondet bekjentgjøres for Den norske veterinærforenings medlemmer 

sammen med foreningens øvrige beretninger og regnskaper. 

§ 6. Utlysning  

Det tilligger Den norske veterinærforenings sentralstyre å bekjentgjøre adgang til å søke om 

tildeling fra fondet gjennom Norsk Veterinærtidsskrift og eventuelt på andre måter. 

 

Utlysing om tildeling fra fondet bør skje i løpet av august måned hvert år med søknadsfrist senest 30. 

september. 

Tildeling fra fondet bør skje senest pr 15. desember hvert år. 

§ 7. Forvaltning  

DNVs generalsekretær, eller en annen som DNVs sentralstyre bestemmer, fungerer som sekretær for 

fondet. 

§ 8. Endring av vedtektene 

Endringer av fondets vedtekter krever behandling som for endring av DNVs lover. 

 

§ 9 Oppløsning  

Forslag om oppløsning av fondet behandles på samme måte som endring av vedtekter. Samtidig 

med oppløsning bestemmes hvordan fondets midler skal disponeres. Midlene kan da bare nyttes til 

formål som tjener veterinærstandens og veterinærmedisinens allmenne interesse. Beslutningene 

skal godkjennes av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 




