VEDTEKTER FOR STIFTELSEN TIL FREMME AV NORSK APOTEKFARMASI
Vedtatt av Norges Apotekerforenings landsstyre 23.-24.april 2001
Revidert av Styret for Stiftelsen til fremme av Norsk apotekfarmasi 6. mars 2003, 3. april 2003,
9. februar 2009,20. mai 2015, 19. september 2016, 19. juni 2017, 14. juni 2018,
27. september 2018 og 18. juni 2020.

§ 1 Formål
Stiftelsens formål er å bidra til å fremme utviklingen av norsk apotekfarmasi. Midlene kan brukes
til studier og prosjekter som gjelder rasjonell legemiddelbruk, utvikling av apotekpraksis,
kvalitetsutvikling i apotek og til videre- og etterutdanning innen farmasifaglige områder og ellers
til andre studier og prosjekter som etter styrets vurdering bidrar til formålet. Økonomisk støtte kan
gis til enkeltpersoner, foreninger og virksomheter.
§ 2 Stiftelsens kapital
Stiftelsens grunnkapital er bundet kapital, og utgjør NOK 112.087.695
Den består ved opprettelsen av
•
NOK 8.729.891 som utgjør verdien av 34 % av aksjene i AS Apotekernes Hus og som er
overført fra Norges Apotekerforening i forbindelse med opprettelsen av stiftelsen.
•
NOK 100.000.000 som er overført fra Norges Apotekerforening i forbindelse med
opprettelsen av stiftelsen.
•
NOK 3.357.804 som er tilført gjennom overtakelse av «Martin Theodor Bratt og hustrus
legat.»
I tillegg til grunnkapitalen skal stiftelsen ha et oppreguleringsfond. Til dette fondet skal det årlig
avsettes et beløp svarende til endringen i konsumprisindeksen for sist forløpne kalenderår,
multiplisert med grunnkapitalen.
Oppreguleringsfondet skal være bundet kapital, og skal, med mindre stiftelseslovens bestemmelser
om nedsetting av grunnkapital følges, bare kunne benyttes til overføring til grunnkapital eller
dekning av tap.
§ 3 Forvaltning av stiftelsens kapital
Stiftelsens kapital skal forvaltes i samsvar med stiftelsens formål. For å sikre kapitalen best mulig
skal den forvaltes etter langsiktige, forretningsmessige-, men forsiktige prinsipper. Plassering i
enkeltaksjer eller eierparter skal normalt ikke skje. Dersom stiftelsens formål tilgodeses ved at
stiftelsen erverver aksjer eller eierparter i virksomheter, kan slik plassering likevel foretas.
Aksjene i AS Apotekernes Hus kan bare selges dersom styret finnet at et slikt salg er best egnet til
å ivareta stiftelsens formål. Salg kan bare skje med tilslutning fra minst fire styremedlemmer.
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§ 4 Utdeling
Stiftelsens midler som overstiger grunnkapitalen og oppreguleringsfondet kan innenfor rammen av
det oppsatte formål fritt anvendes av styret.
§ 5 Styrets arbeid og saksbehandling
Styret tildeler midler fra stiftelsen til oppfyllelse av formålet etter § 1, etter en faglig vurdering av
tiltaket det søkes midler til. Styret skal påse at virksomheter, foreninger eller personer som tildeles
midler, innen ett år fra utbetalingsdagen pålegges å innsende skriftlig rapport om arbeidet og de
oppnådde resultater. Det skal sikres at midlene kan kreves tilbakebetalt, dersom dette ikke skjer.
§ 6 Valg av styre
Styret består av fem medlemmer. Tre av styremedlemmene bør være farmasøyt.
Styremedlemmenes funksjonstid er fire år med tiltredelse fra 1. juli med mindre særlige hensyn
tilsier noe annet. Et styremedlem skal bli stående i vervet inntil et nytt medlem er valgt eller
oppnevnt, selv om tjenestetiden er utløpt. Ingen kan velges eller oppnevnes til styret etter fylte 70
år.
Følgende oppnevner medlemmer til styret:
a) Apotekforeningen
b) Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi

:
:

1 styremedlem
2 - 3 styremedlemmer

Øvrige styremedlemmer velges av styret på grunnlag av nominasjoner.
Følgende nominerer minst to kandidater til minimum en og maksimum to plasser i styret:
c) Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen farmasi
d) Norges Farmaceutiske Forening
Styret står fritt til å velge mellom kandidatene, også slik at 1 - 2 kandidater kan velges fra én
nominerende instans og ingen fra den andre.
Opphører vervet for et styremedlem før utløpet av tjenestetiden, eller foreligger ikke innen fristen
nominasjoner som forutsatt ovenfor, skal styret sørge for at det blir valgt et nytt styremedlem for
den aktuelle funksjonstiden.
Styret velger selv sin leder. Styremedlemmene kan gjenvelges. Styret fastsetter godtgjørelse til
styrets medlemmer. Godtgjørelsen skal fremgå av regnskapet.
§ 7 Stiftelsens administrasjon
Styret i stiftelsen sørger for stiftelsens administrasjon og for forvaltning av stiftelsens midler.
§ 8 Endring av vedtektene
Endringer i vedtektene krever enstemmighet i et fulltallig styre. Endringer i §§1-4 og 8 krever
imidlertid to enstemmige vedtak med minst tre års mellomrom.
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