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VEDTEKTER FOR DNVs STØTTEFOND 

 

§ 1. Formål 

Den norske veterinærforening skal under navn av "Den norske veterinærforenings Støttefond" ha et 

fond, hvis midler kan benyttes til følgende formål: 

1. Støtte for medlemmene og dekning av ekstra omkostninger i tilfelle av arbeids-, lønns- og 

faglige konflikter. 

2. Utredninger av spesielle standsspørsmål. 

3. Under særlige omstendigheter kan rentene av fondet også anvendes til understøttelse av 

medlemmer og deres etterlatte. 

§ 2. Administrasjon 

Fondet eies av Den norske veterinærforening og styret av Den norske veterinærforenings 

sentralstyre. Fondet bærer sine egne administrasjons- omkostninger. Regnskap og revisjon foregår 

etter de regler som er fastsatt for Den norske veterinærforenings midler. 

§ 3. Avsetning til fondet 

Hvert år avsettes 1 % av DNVs medlemskontingent til DNVs støttefond. Når fondets kapital overstiger 

en viss verdi skal det overskytende overføres til driften av DNV. Denne verdien settes til kr 5 000 000 

ved utgangen av 2012 og skal hvert år reguleres i henhold til konsumprisindeksen. 

§ 4. Midlenes plassering 

Fondets midler plasseres av sentralstyret eller den sentralstyret gir fullmakt. For kapital omtalt under 

pkt. A nedenfor må det tas høyde for krav til god likviditet (midlene skal være tilgjengelige innen 

maksimalt to uker) og at plasseringen skal være tilnærmet uten risiko. For kapital omtalt under pkt. B 

kan det opereres med en lengre tidshorisont og lavere krav til likviditet. 

 

A likvide midler. 

Kapitalen skal utgjøre kr 3 millioner per 31.12.2012. Den skal oppjusteres årlig med 

konsumprisindeksen. Midlene kan plasseres slik: 

1. Som innskudd i bank. 

2. Som innskudd i forsikringsselskaper (der innskuddet er garantert av forsikringsselskapet). 

3. I lett omsettelige norske statsobligasjoner eller norsk statsobligasjonsfond. 

 

B midler med lavere likviditetskrav. 

Midlene kan plasseres slik: 

1. Som innskudd i rentefond (pengemarkeds- og obligasjonsfond). God spredning skal sikres 

gjennom bruk av verdipapirfond (maksimalt 80 % av kapitalen. 

2. Som innskudd i aksjefond. God spredning skal sikres, både gjennom bruk av verdipapirfond 

og ved å benytte flere fond (normalt 30 % av kapitalen (maksimalt 50 % av kapitalen). 

 
Under ekstraordinære forhold med labil pengeverdi kan fondets midler av sentralstyret anbringes i 

realverdi når - og så lenge - dette anses nødvendig for å redde fondet fra hel eller delvis  

tilintetgjørelse. 

§ 5. Bevilgninger av fondet 

Bevilgninger av fondet gis av sentralstyret etter innstilling fra vedkommende underorgan av 

foreningen (styret i Forhandlingsutvalg, særforeninger el.l.). Ordinært kan bare siste års rentebeløp 

nyttes. Ved lønnskonflikter kan sentralstyret nytte inntil halvparten av fondets kapital. Dersom det 

blir nødvendig å nytte mer enn halvparten av fondskapitalen, må representantskapets samtykke 

innhentes. 

§ 6. Forandring av vedtektene 

Forandringer i disse vedtektene krever behandling som for endringer i Den norske 

veterinærforenings lover. 




