
ARSBERETNING FOR STAVANGER TUBERKULOSEFOND, 2007.

Fondet ble sammensh\tt oosten 2001 av 2 tidligere fond/ legat for samme formal
(innstiftet 1903 og 1904), etter formell godkjenning, bade fra Fylkesmannen
(sammenslaing) og Bnn1noysund-registeret (registrering). Palagt overgang til
Stiftelsesregisteret i Forde ble meldt i 2006.

I hht statuttene har fondet som formal a bekjempe tuberkulose og hjelpe
helbredelige tuberkulose. I yare dager i er dette en offentlig oppgave og gratis.
Noe av styrets (og tidligere styrers) utfordring har vrert anvendelse av
avkastningen fra fondet i hht statuttene.

I forbindelse med sammenslaing ble kapitalen fra begge fond/legat samlet pa
felles konto (konto 3201.53.03408), pa fastrenteinnskudd og en mindre
"driftsutgiftskonto" er etablert utenom dette (konto 3201.31.73434), for a dekke
10pende utgifter, bl.a. til revisor. Bankavtalene har vrert kontinuert, men pga lave
markedsrenter, har avkastningen vrert darlig. Rentene er na stigende.

Det var tidligere ikke driftsutgifter knyttet til fondet, men pga krav om
registrering (pga fondsstorrelse) og krav om regnskap ved revisor (pga
registrering), viI det ogsa i fremtiden palope utgifter i den forbindelse. Stavanger
Revisjon AS har fra 2003 oppdraget. Stiftelsesregisteret krever arlig avgift.

Styret bestar av 3 medlemmer: pensjonert gynekolog Solveig Sandvik,
smittevemoverlege i Stavanger kommune, Max Jens Holm og patolog Jannicke
Berland (leder). Vi hadde 1 mote i 2007 (7.3.), og noe mailkontakt.

I 2007 mottok styret to soknader om stotte til kurs om tuberkulose for
helsepersonell, der den ene ble avslatt pga rett til dekning fra arbeidsgiver (SUS)
og fond III (DNLF), den andre (tuberkulosekoordinator ved SUS) stottet med kr
5000 til tuberkulosekoordinatorsamling i Murmansk 11-14. juni 2007. I 2006 ble
det brukt kr 20.000 pa a arrangere seminar, og en overskred da avkastningen,
godkjent av styret i Rogaland legeforening.
Det kan se ut for at bruk av midler, primrert renter, til opplrering og utvikling
mht tuberkulose er hensiktsmessig ogsa i framtiden.

Evt foresporsler kan rettes til styremedlemmene:
solsan@online.no eller jens.holm@stavanger.kommune.no

Styret i Rogaland Tuberkulosefond
Stavanger 1.6.2008
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