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Saksframlegg
STIFTELSEN ISFIT - VEDTEKTSENDRINGER
Arkivsaksnr.: 10/17380
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar de godkjente vedtektsendringene for Stiftelsen ISFiT til orientering, og tidligere
oppnevnte folkevalgte til Rådet videreføres til Stiftelsens Arena.

::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Stiftelsestilsynet gjennomgikk Stiftelsen ISFiTs vedtekter i 2008. Med utgangspunkt
ny stiftelseslov ble Stiftelsen pålagt å endre vedtektene slik at de ble i overensstemmelse med regelverket.
Stiftelsestilsynet godkjente i juni 2010 forslaget til nye vedtekter for ISFiT, og registrerte samtidig en
forhøyelse av grunnkapitalen. Rådmannen vil i denne saken gi en orientering om vedtektsendringene og
konsekvenser av disse.

Bakgrunn
ISFiT, den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim, er verdens største studentfestival med et tematisk
fokus. Annen hvert år samles rundt 450 studenter fra hele verden for å delta på festivalen. ISFiT- festivalen
har utviklet seg betraktelig siden oppstarten i 1990. Festivalen har blant annet etablert studentenes
fredspris, dialogseminar, konfliktløsningsarbeid og demokratibygging. Festivalledelsen ønsker også å
jobbe med innsatsområder som går over flere år og samtidig løfte flere arrangement ut til befolkningen. I
februar 2011 fikk ISFiT og Studentenes fredspris sin fysiske markering i bybildet ved etableringen av
”Walk of Peace” i Jomfrugata.
Stiftelsen ISFiT er en selveiende institusjon som ble opprettet 30. januar 1990 for å sikre kontinuitet for
ISFiT-festivalene. Stiftelsen ISFiTs hovedoppgaver er å fungere som en økonomisk tilrettelegger og en
praktisk støttespiller for festivalorganisasjonen. Stiftelsen er ISFiTs høyeste organ. Stiftelsen består av
representanter fra NTNU, HiST, SiT, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune,
Studentersamfundet, Studentinget på NTNU, Studentparlamentet på HiST og tre frie representanter.
Trondheim kommunes rolle i Stiftelsen ISFiT
Trondheim kommune har vært med som en av stifterne fra opprettelsen i 1990.
Å sikre kontinuitet, forankre kunnskap og bidra til erfaringsoverføring mellom festivalene har vært blant de
viktigste oppgavene for kommunen i Stiftelsen. Kommunen har som stifter gitt en permanent ramme
omkring støtten til selve festivalen, gjennom årlige bevilgninger. Siden 2005 har den årlige bevilgningen vært
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på NOK 250 000,-, og fra 2011 er den økt til NOK 290 000,-. På denne måten bidrar kommunen til å
realisere og utvikle ISFiT-festivalen, noe som er en betydelig styrking av Trondheim som studieby og
attraktiv by.
Trondheim kommune har utøvd sin rolle som stifter gjennom Rådet og Styret.
Formannskapet oppnevnte i møte 13.11.2007 følgende 3 representanter m/vararepresentanter til Stiftelsen
ISFiTs råd for perioden 2007-2011:
1. Marte Frengen Evensen (Ap) til 24.09.09 deretter Vibeke Sivertsen (Ap) med vara Kari Frøseth
(Sp)
2. Snorre Valen (SV) med vara Ann Kristin Alseth (Rødt)
3. Stian Skalle (H) med vara Sigrid Rege (KrF)
Rådmannen har oppnevnt rådgiver Anne Reinton til Stiftelsen ISFiTs styre.
Det er ingen godtgjøring for deltakelse i Rådet eller Styret.
Tidligere struktur basert på gamle vedtekter
Rådet (Rådsmøtet):
Stiftelsen ISFiTs råd har vært stiftelsens høyeste organ. Rådet har i henhold til de opprinnelige vedtektene
ført tilsyn med at Stiftelsen ISFiTs formål blir fremmet i samsvar med vedtektene. Rådet har gitt Styret råd
og godkjent årsmelding, budsjett, regnskap og eventuelle vedtektsendringer. Det har vært avholdt
rådsmøter en gang pr år.
Styret:
Stiftelsen ISFiTs styre har hvert år utarbeidet og lagt fram årsmelding, budsjett, regnskap og eventuelle
vedtektsendringer. I tillegg har Styrets viktigste funksjon vært å bistå festivalorganisasjonen som
økonomisk tilrettelegger og praktisk støttespiller. Styret har sørget for erfaringsoverføring mellom
festivalene, koordinert informasjon mellom ulike aktører under ISFiT – paraplyen, og bidratt i ulike
arrangementer under ISFiT-fesivalene. Styret har de senere år vurdert og bevilget støtte til ulike
internasjonale studentprosjekter med utgangspunkt i overskuddsmidler fra festivalene. Styret har hatt møter
ca. annen hver måned.

Vedtektsendringer for Stiftelsen ISFiT
Stiftelsestilsynet gjennomgikk Stiftelsen ISFiTs vedtekter i 2008. Med utgangspunkt i
ny stiftelseslov ble Stiftelsen ISFiT pålagt å endre vedtektene slik at de ble i overensstemmelse med
regelverket.
På Rådsmøtet i 2008 ble det fra Styret orientert om pålegget fra Stiftelsestilsynet. Rådsmøtet vedtok at
Styret skulle utarbeide forslag til ny struktur i overensstemmelse med ny stiftelseslov, og at denne skulle
oversendes Stiftelsestilsynet.
På Rådsmøtet i 2009 ble forslaget til endringer gjennomgått. Styret sendte søknad om vedtektsendring for
Stiftelsen ISFiT til Stiftelsestilsynet den 17.03.2010. Stiftelsestilsynet godkjente endringene i brev datert
22.06.2010 (se vedlegg).
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Ny struktur basert på nye vedtekter
Den viktigste konsekvensen som følger av vedtekstendringene, er at myndighet overflyttes fra Rådet til
Styret. Stiftelsen ISFiT har derfor innført ny struktur:
Styret
Stiftelsen ISFiTs høyeste organ er nå Styret. Styret har ansvar for og myndighet over Stiftelsens eiendeler
og gjeld. Sentrale oppgaver vil blant annet være å utarbeide og føre regnskap for Stiftelsen. Videre skal de
godkjenne budsjett og regnskap for de enkelte ISFiT-festivaler.
Vedtekter kan endres av Stiftelsesstyret med 2/3 flertall. Endringer i vedtektene skal forelegges stifterne
gjennom en høringsrunde for orientering og innspill, før vedtaket fattes. Styrets oppgaver i forhold til
erfaringsoverføring og koordinering videreføres.
Trondheim kommunes representant i Styret er administrativt oppnevnt og er på valg i 2010.
Stifternes Arena (tidligere Rådsmøtet)
Rådsmøtet erstattes av Stifternes Arena som arrangeres en gang i året, og senest innen utgangen av mai
hvert år. Stifternes Arena vil bli et rådgivende forum for Stiftelsesstyret. Stifternes Arena vil framover motta
informasjon om ISFiT og gi ulike råd knyttet økonomi drift av Stiftelsen. Stifterne avgjør selv hvordan
representantene til Stifternes Arena oppnevnes.
Trondheim kommunes oppnevnte folkevalgte representanter i det gamle Rådet foreslås videreført som
kommunens representanter i Stifternes Arena.

Konklusjon
Trondheim kommune tar de godkjente vedtektsendringene for Stiftelsen ISFiT til orientering, og tidligere
oppnevnte folkevalgte til Rådet videreføres til Stiftelsens Arena.

Rådmannen i Trondheim, 24.02.2011

Elin Rognes Solbu
rådmann

Anne Reinton
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg:
Stiftelsen ISFiT – vedtak om endring av vedtekter og registrering av forhøyelse av grunnkapital
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... Sett inn saksutredningen over denne linja
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