VEDTEKTER FOR
STIFTELSEN GRÜNDERNETTVERKET

§ 1 STIFTELSENS NAVN
Stiftelsens navn er Stiftelsen Gründernettverket, heretter kalt Gründernettverket.
§ 2 FORMÅL
Gründernettverkets formål er å være en aktiv bidragsyter til verdiskaping i Vestfold, og den
region Vestfold til enhver tid tilhører, ved å drifte og videreutvikle læringsnettverk for gründere.
Vi skal bidra til at flere gründerbedrifter overlever de første kritiske årene, ved å skape tette
nettverk, ha fokus på videre nettverksbygging, øke kompetansen, stille krav og følge opp
aktiviteter og målsettinger.
§ 3 STIFTELSENS FORRETNINGSKOMMUNE
Stiftelsens forretningskommune er HORTEN.
§ 4 STIFTELSESTYPE
Stiftelsen skal være en næringsdrivende stiftelse som meldes til Foretaksregisteret.
§ 5 GRUNNKAPITAL
Ved etablering av stiftelsen innbetales en grunnkapital på kr 200 000. Grunnkapitalen skal
fremkomme som egen konto i regnskapet
§ 6 Gründernettverkets organer er A) Styret og B) Rådgivende Organ / Advisory Board
A) STYRET
Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltningen av stiftelsen hører under styret.
Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelingen foretas i samsvar med
vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning kontrolleres betryggende.
Styret skal hvert år sørge for utarbeidelse av årsoppgjør og årsberetning for stiftelsen.
Styrets leder innkaller til møter minimum fire ganger pr år. Styret treffer sine vedtak ved
simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.
Styrets sammensetning: Stiftelsens styre består av fra 3 til 6 medlemmer. De tre stifterne,
Vestfold fylkeskommune, fylkesmannen i Vestfold og Innovasjon Norge, har rett til hver sin
representant i styret, enten som styremedlem eller som observatør. Denne retten kan
delegeres til det sittende styret i Gründernettverket. I tillegg skal aktive gründere i
Gründernettverket representeres med inntil tre personer, maks. en fra hvert team. Det velges
i tillegg en vararepresentant for styremedlemmer fra teamene og en for hver av stifternes
representanter.
Styremedlemmer velges for to år av gangen, men på ulike år for å sikre overlapping.
En valgkomité, bestående av det til enhver tid sittende styre og daglig leder for stiftelsen,
fremmer kandidater til styreverv.
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B) RÅDGIVENDE ORGAN / ADVISORY BOARD
Styret kan oppnevne et rådgivende organ / advisory board, med inntil 6 personer.
§ 7 DAGLIG LEDELSE
Stiftelsen skal ha en daglig leder som rapporterer direkte til styret.
§ 8 OPPHØR / OMDANNELSE
Ved opphør av stiftelsen skal sittende styre sørge for at evt. gjenværende midler gis bort til
organisasjoner som har tilsvarende tilbud til gründere i Vestfold eller den region Vestfold til
enhver tid blir en del av.
§ 9 DISPONERING AV STIFTELSENS MIDLER
Gründernettverket disponerer fondskapital som skal hjelpe gründere gjennom den kritiske
oppstarts- og vekstfasen. Dette gjøres gjennom å etablere, tilrettelegge og fasilitere
læringsnettverk for gründere. Våre ulike tilbud spesifiseres i et eget regelverk for Gründernettverket.
I nettverket tilbys diverse tilbud om kompetanseheving, forretningsutvikling og oppfølging av
aktiviteter mot mål. Midlene kan også gis til lån til medlemmer i nettverket i tråd med etablert
lånerutine besluttet av styret.
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