Vedtekter for Stiftelsen Kanal 2023
§1
Stiftelses navn er Stiftelsen Kanal 2023. Stiftelsens forretningskontor er i Arendal kommune.
§2
Stiftelsens grunnkapital er kr 100.000, som er gitt av Kanalselskapet for Arendals Bymiljø
(Org. Nr.917 284 881) i forbindelse med opprettelsen av stiftelsen.
§3
Stiftelsens formål er å samarbeid med Arendal kommune i å bistå med prosjektering og
realisering av kanal fra Kittelsbukt til Pollen i Arendal samt generell utvikling og forskjønnelse
av Arendal langs den planlagte kanalen.
Ethvert tiltak som er i overenstemmelse med formålet, kan besluttes iverksatt og
opprettholdt så lenge det finnes hensiktsmessig.
§4
Institusjoner, bedrifter og enkeltpersoner kan gi bidrag til stiftelsen. Bidraget er personlig og
kan ikke overføres til andre, og bidragsyterne har ingen rettigheter eller medbestemmelse
knyttet til stiftelsens eiendeler eller drift.
Bidrag kan gis til stiftelsen etter at den er etablert. Styret forplikter da å øke grunnkapitalen
tilsvarende.
Styret skal avholde møter for bidragsyterne hvor det skal orienteres om stiftelsens
virksomhet, økonomi, planer mv.
§5
Stiftelsen er en alminnelig ikke kommersiell stiftelse uten erverv til formål.
§6
Stiftelsen skal ha et styre på 6 - 10 medlemmer som velges slik:
Medlemmene oppnevnes av det sittende styre og kan ha personlige vararepresentanter.
Av disse medlemmene skal det tilstrebes at 3 medlemmer representerer
Arendal sentrums turist- / nærings-liv
Gårdeier i Arendal sentrum
Bidragsyter
Styrets medlemmer velges for en periode på 2 år.
Stiftelsens styre er valgkomite og skal utpeke medlemmer.
Ved stiftelse av Stiftelsen Kanal 2023 skal styret i Kanalselskapet for Arendals Bymiljø
oppnevner medlemmer til styret.
§7
Styret er stiftelsens øverste organ.
Styret representerer stiftelsen utad og påser at den drives i overensstemmelse med
stiftelsesgrunnlaget, vedtektene og den til enhver tid gjeldende lovgivning.
Styret konstituerer seg selv og velger leder.
Styret har følgende oppgaver:
Forvalte Stiftelsen Kanal 2023 i henhold til formålet
Godkjenne årsregnskap
Vedta budsjetter og rammer
Sørge for forsvarlig regnskapsføring og revisjon i samsvar med gjeldende lovgivning.
Styret kan ansette forretningsfører
Styret kan ansette daglig leder
Styret treffer vedtak i møte og er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene
deltar.
Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.
Styret kan på stiftelsens vegne erverve aksjer og fast eiendom.

§8
Stiftelsen tegnes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap.
Styret kan meddele prokura
§9
Endring av vedtektene må vedtas av styret med 2/3 flertall og behandles på minst 2
styremøter med minst 7 dagers mellomrom.
§ 10
Dersom stiftelsen har realisert kanalen skal stiftelsen avvikles og eventuelle midler gis som en
gave til Arendal kommune, øremerket drift og vedlikehold av kanalen.
Dersom stiftelsen ikke finner å kunne realisere kanalen, skal gjenværende midler returneres
giverne forholdsmessig og andre innskudd enn penger gis tilbake.

