VEDTEKTER
FOR
JOHAN HELMICH JANSON OG MARCIA JANSONS LEGAT
(med endringer senest av 24. mai 2005 / 23.mars 2006)

§ 1.

OPPRETTELSE OG NAVN

Legatet er en selveiende stiftelse opprettet 22. juni 1955 i henhold til gjensidig testamente av
30. april 1949 mellom ektefellene Johan Helmich Janson og hustru Marcia H. Janson.

Dets navn skal være Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat.

§ 2.

LEGATETS FORMÅL

Legatets formål er å yte støtte til menn og kvinner under utdanning eller fra det praktiske liv
som i en eller annen retning - i teori eller praksis - har vist positive anlegg eller initiativ utover
det alminnelige. Støtte skal fortrinnsvis ytes til studieopphold i utlandet som har betydning for
mottakerens fortsatte virksomhet eller utdanning, særlig hvis dette kan få betydning for
næringsvirksomhet i Norge, herunder håndverk og kunsthåndverk.

§ 3.

LEGATETS GRUNNKAPITAL

Ved oppgjøret og slutningen av boet etter ektefellene Janson den 31.12.1958, ble der til
legatet, etter at pliktig arveavgift var betalt, utlagt en kapital stor kr. 3.747.065,25, som utgjør
grunnkapitalen. Legatets grunnkapital pr. 31.12.2004 er kr 40 000 000.

§ 4.

LEGATETS STYRE

Legatet og dets virksomhet ledes av et styre på fire medlemmer. Styret, som ble innsatt av
testatorene, supplerer seg selv, slik at det i styret finnes representanter for handel, industri og
bank, samt en praktiserende advokat.

Aldersgrensen for styremedlemmene er 75 år.
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Styret velger selv sin formann, og holder møte så ofte formannen eller to andre medlemmer
finner det nødvendig, dog minst en gang hvert år. Styret er beslutningsdyktig når tre av
medlemmene er til stede. Beslutninger treffes ved alminnelig flertall. I tilfelle av
stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

For sitt arbeid oppebærer styrets medlemmer en rimelig godtgjørelse som det selv fastsetter
for hvert år.

§ 5.

LEGATETS FORRETNINGSFØRSEL OG KAPITALENS FORVALTNING

Styret kan ansette en forretningsfører blant eller utenom sine medlemmer. Denne skal hvert år
avlegge regnskap for styret. Regnskapene blir videre å revidere av en av styret valgt
statsautorisert revisor, hvis innberetning vedlegges det årlige regnskap. Forretningsføreren
tilkommer en rimelig godtgjørelse for sitt arbeide, som fastsettes av styret.

Styret kan meddele forretningsføreren fullmakt til å forplikte legatet ved sin underskrift.

Legatets kontante midler skal innestå i bank.

§ 6.

ANVENDELSE AV LEGATETS AVKASTNING

Minst 10% av legatets årsresultat før utdeling skal hvert år legges til legatets bundne
egenkapital.

Til nedennevnte personer utbetales følgende beløp:

a)

Lorentz Højer Brinch

kr 2.500,-

b)

Thorvald Højer Brinch

" 2.500,-

c)

Kristin Heyerdahl Poppe

" 2.500,-

d)

Anne Cathrine Foss

" 2.500,-

e)

Johan Chr. Foss

" 2.500,-

alt pr. år så lenge de lever.

#864913/1

2

§ 7.

UTDELINGER FRA LEGATET

Når de i foregående paragraf nevnte utbetalinger og overføringer til kapitalen er dekket,
utdeles det eventuelt overskytende etter styrets nærmere bestemmelse overensstemmende med
legatets formål som nevnt i § 2 og for øvrig basert på følgende retningslinjer:

Utdelingen skal fortrinnsvis bidra til å finansiere studieopphold i utlandet og skal benyttes til
å dekke nødvendige merutgifter knyttet til slike opphold, herunder
-

reiseutgifter

-

studieavgifter

-

utgifter til bøker, studiemateriell mv.

-

merutgifter ved å bo i utlandet

Styret skal avkreve søkeren en finansieringsplan, med oversikt over hvilke utgifter som skal
dekkes av legatet.

Ved avgjørelsen av hvem som skal komme i betraktning skal det ikke tas politiske hensyn.
Heller ikke skal det legges ensidig vekt på gode eksamensvitnesbyrd. Det bør tas hensyn til
lengden av den planlagte studietid.

Styret treffer nærmere bestemmelse om kunngjøring av legatet, søknader, bidragenes størrelse
mv.

§ 8.

FORANDRING AV VEDTEKTENE

Styret kan i overensstemmelse med reglene om omdanning i stiftelsesloven kapittel 6 vedta
endringer i disse vedtektene. Endring i stiftelsens formål krever tilslutning fra alle
styremedlemmer.

Disse vedtekter er første gang vedtatt i møte av legatets styre den 22. juni 1955.
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