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N O T A T 
 
Til: Styret 
Fra: Rektor 
Om: Stiftelsen for etter og videreutdanning ved NTH (SEVU) 
 Fastsettelse av nytt navn, nye vedtekter, antall styremedlemmer i stiftelsen, oppnevning av 

styremedlemmer, herunder styrets leder samt fullmakt til Rektor. 
 
 
 
Tilråding: 
 

1. Styret vedtar at SEVU skal hete Stiftelsen for etter og videreutdanning ved NTNU 
 

2. Styret godkjenner nye vedtekter for Stiftelsen for etter og videreutdanning ved NTNU. 
 

3. Stiftelsen for etter og videreutdanning ved NTNU skal ha et styre på 5 medlemmer. 
 

4. Som styremedlemmer i stiftelsen oppnevnes: 
Rune Haglund  styreleder 
Marielle Christiansen ordinært styremedlem 
Frank Arntsen  ordinært styremedlem 
Jarle Malvik  ordinært styremedlem 
Per Morten Schiefloe ordinært styremedlem 
 
De tre første styremedlemmene oppnevnes frem til 31.12.08, de to siste frem til 31.12.10. 

 
5. Styret delegerer til Rektor å bestemme antall styremedlemmer og å oppnevne 

styremedlemmer og styreleder (nye vedtekters § 4). 
 
 
 
 
 
Saksfremstilling: 
 
SEVUs formål er (utdrag fra opprinnelige vedtekter § 5): 

”SEVU skal være et aktuelt formidlende bindeledd mellom etter- og 
videreutdanningsvirksomhet ved Norges tekniske høgskole (NTH) og brukere innen industri 
og annet næringsliv samt til offentlig forvaltning.” 

Stiftelsens vedtekter ble fastlagt av høgskolestyret ved NTH i nov 1989 og er siden ikke revidert.  
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Da NTH ble avviklet som eget rettssubjekt ble SEVUs oppgaver gradvis overført til NTNUs Seksjon 
for etter- og videreutdanning, og stiftelsens styre var ikke sammensatt helt i samsvar med de 
opprinnelige vedtektene. 

NTNUs styre trådte samtidig inn i (NTH) høgskolestyrets sted. 

NTNU har i ettertid vedtatt at alle stiftelser tilknyttet NTNU skal ha et felles styre, Fondsstyret ved 
NTNU, som skal forestå forvaltning og styring av stiftelsene. Fondsstyret benytter UNIFOR, 
Fondsforvaltningsstiftelsen for fond og legater, til forvaltningen. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet har i brev av 26.10.2006 pålagt SEVUs styre å gjennomgå stiftelsens 
vedtekter for å påse at disse er i samsvar med den nye stiftelsesloven av 2005 innen 01.01.2007. 

SEVUs opprinnelige vedtekter, § 16, fastsetter at vedtekter kan endres av høgskolestyret (nå NTNUs 
styre) etter innstilling fra SEVUs styre, støttet av minst 3 styremedlemmer. 

SEVUs styre har revidert vedtektene både for å sikre samsvar med Stiftelsesloven, de endrete 
forutsetninger for driften, NTNUs endrete organisering (NTH -> NTNU), og NTNUs styres ønske om 
felles forvaltning av stiftelsesmidler. Etter innledende skriftlig saksbehandling i 2006, behandlet 
SEVUs styre vedtektene i møte 4. januar 2007. Referat fra styrets enstemmige innstilling følger 
vedlagt. 

I § 4 i forslag til nye vedtekter står det (utdrag): 

”Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer. NTNUs styre bestemmer 
antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal 
være styrets leder. Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 
av styremedlemmene for 2 år.” 

Når det i forslag til vedtak er foreslått et styre med fem medlemmer har dette sammenheng med at 
Fondsstyret ved NTNU i dag har fem medlemmer, de samme som her er foreslått. 

De foreslåtte styremedlemmer, jf tilrådingens pkt. 3, er alle forespurt og har sagt seg villig til å påta 
seg styreverv i stiftelsen. 

For å frigjøre Styret fra fremtidig behandling, foreslåes det at Styret delegerer til Rektor å bestemme 
antall styremedlemmer og å oppnevne styremedlemmer og styreleder (nye vedtekters § 4). 

 
 
Vedlegg: Forslag til nye vedtekter datert 13.12.2006/4.01.2007
 Opprinnelige vedtekter av 9. november 1989 
 Referat fra styremøte i SEVU datert 4. januar 2007 
 Brev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet av 26.10.2006


