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§1 Stiftelsens navn 
Stiftelsens navn er Stiftelsen Smebøls Landbrukslegat 
 
§2 Formål 
Selskapets formål er å styrke landbruksnæringens anseelse blant befolkningen særlig i 
Akershus. Herunder å styrke aktiviteter som tar sikte på å gi økt informasjon om 
landbruket, styrke samarbeidet og kontakten mellom ulike landbruksmiljøer om faglig 
aktivitet og informasjonsvirksomhet. Videre kan det ytes bidrag til ulike prosjekter, 
herunder prosjekter i regi av studenter, og faglige tiltak som har til formål å fremme 
landbruket i bynære områder.  
 
§3 Grunnkapital 
Bundet grunnkapital utgjør p.t. 729.100,-. Den resterende innbetalte kapitalen tillegges 
frie disponible fond.  
 
§4 Styret 
Stiftelsen ledes av et styre bestående av 3 personer som oppnevnes slik: ett medlem fra 
Akershus Bondelag, ett fra Akershus Bonde- og Småbrukarlag, samt ett medlem fra Viken 
Fylkeskommune. Organisasjonene oppnevner, til enhver tid, selv sine representanter til 
styret.  
 
§5 Styrets oppgaver 
Styret skal representere stiftelsen utad og ha ansvaret for at det som vedkommer den blir 
forvaltet på en tilfredsstillende måte og som er i samsvar med stiftelsens vedtekter. Styret 
kan overlate den daglige ledelsen av stiftelsen til en forretningsfører. Styret velger selv 
leder. Det skal avholdes minst et møte i året. Styret velger selv tid og sted for møtet og 
innkaller til dette. Det kan også innkalles til møte dersom ett av styremedlemmene finner 
dette påkrevd.  
 
§6 Endring av vedtektene. Enhver av styremedlemmene kan gjøre fremlegg til endringer i 
vedtektene. For endring av vedtektene kreves det enstemmighet i styret. Dersom 
enstemmighet ikke oppnås, kan forslaget fremlegges på nytt i et senere styremøte med 
de samme styremedlemmene tidligst et halvt år etter at forslaget første gang ble 
fremsatt. Det kan dog fremsettes dersom det har skjedd bytte av ett eller flere 
styremedlemmer. 
 
Vedtekter er revidert av styret: Hvam, den 24. november 2020 
 
 
                    

 
 

…………………..                       …………………………………                                   …………………………….      
Svein Bjerke              Camilla Winterseth                                      Marius Røer Andresen 


