Stiftelsesdokument for Thea Steens Minnefond.

10.9.2016 ble det holdt stiftelsesmøte.
Til stede som stiftere var: Sofia Storhaug, Tonje Steen, Tove Steen.
Som møteleder ble valgt: Tove Steen
Stiftelsesdokument med forslag til vedtekter ble fremlagt og vedtatt.
Fondet ble så besluttet opprettet. Fondets formål beskrives i vedtektene, pkt. 3.

VEDTEKTER FOR THEA STEENS MINNEFOND.
Thea Steens Minnefond ble formelt stiftet den 10.9.2016.
Thea Steen fikk konstatert livmorhalskreft i mars 2015, og fondet opprettes etter hennes død i juli 2016 for å videreføre hennes
engasjement for kreftsaken generelt og livmorhalskreft spesielt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grunnbeløpet består av 100.000,00 (kroneretthundretusen). Grunnbeløpet er fra innsamlede midler fra mange givere. Ingen av
stifterne har skutt inn kapital her.
Fondet skal motta gaver og donasjoner fra privatpersoner, organisasjoner, bedrifter. En gang i året, på Theas fødselsdag den
1.9., skal det disponible beløpet (saldo minus grunnbeløp) overrekkes til Kreftforeningen. Første overrekking blir den 1.9.2017.
Formålet er å bidra til økt informasjon og forskning rundt forebygging og behandling av livmorhalskreft via Kreftforeningens
livmorhalskreftprogram. Unge kvinner er mest utsatt for å få livmorhalskreft, og det er den vanligste kreftformen hos denne
gruppen.
Styret består av 2 medlemmer, der det velges en fra familien og en fra Kreftforeningen. Det er også en daglig leder for fondet.
Ingen av disse mottar honorar for arbeidet.
Styret behandler fondets årsmelding og regnskap i årlig generalforsamling. Regnskap revideres av godkjent revisor.
Fondet avsluttes og beløp (saldo pluss grunnbeløp) overrekkes i sin helhet til Kreftforeningen når styret måtte bestemme det.

Deretter ble det valg av styre.
Som styrets leder ble valgt: Tonje Steen (familie)
Som styremedlem ble valgt: Sofia Storhaug (Kreftforeningen)

Underskrifter, alle stifterne:

Tove Steen, Laberget 79, 4020 Stavanger

Tonje Steen, Schivesgate 1b, 0259 Oslo

Sofia Storhaug, Hansteensgate 9b, 0253 Oslo

Fondet ble erklært stiftet og møtet hevet.
Stavanger, 10.9.2016

Tove Steen, referent

