
Trondsletten 

 
ÅRSBERETNING 2022 

 

Årets virksomhet 

Stiftelsens formål er å tilgodese barn, unge og voksne med cerebral parese og lignende 
funksjonshemming, som er medlemmer av CP-foreningen Trøndelag ved ulike tiltak.  

På CP-foreningens årsmøte i 2022 ble følgende valgt inn i stiftelsesstyret: 
  
Leder:  Øyvinn Gullvåg   ikke på valg 
Nestleder/sekretær: Lise Løkkeberg   valgt for 2 år  
Kasserer:  Hege Spjøtvold    ikke på valg  
Styremedlemmer:  Elin Angen Barland   valgt for 2 år 
 Berit Tokle   ikke på valg 
  
Vararepresentanter:  Elisabeth Alterskjær Kirknes valgt for 1 år 
     Robert Johnsen    valgt for 1 år 
     Mari Mosand    valgt for 1 år 
 
Styret har hatt ett møte i perioden.  
 
Stiftelsen er registrert og godkjent av Stiftelsestilsynet.  
 
 
Tildelinger/bevilgninger i år 2022 
 
I 2022 ble det foretatt følgende disposisjoner av Stiftelsens frie midler: 
 

• Stønad til familieweekend for barnegruppa. Bevilget kr 50.000. 

• Stønad til nyttårsfest for voksengruppa. Bevilget kr 50.000. 

• Stønad til CP-foreningens undergrupper. Bevilget kr 40.000. 

• Stønad til CP-foreningens fellestur til Solgården. Bevilget kr 30.000. 
 
Samlet stønadsbeløp utgjør kr 170.000. Alle bevilgninger er utbetalt.  
 
 
Økonomi 
 
Stiftelsesfondets grunnkapital er pr 31.12.2022 på kr 8.053.554 
Stiftelsens frie egenkapital er pr 31.12.2022 på kr 2.181.213 
 
St. Olavs Hospital har sagt opp leieforholdet ved Trondsletten med virkning fra 31.03.2023. 
Eiendommen tilbakeføres til Staten i henhold til gjeldende festekontrakt. Inntektene til Stiftelsen vil 



dermed opphøre fra samme dato. Stiftelsens vedtekter er endret slik at hele leiebeløpet fra de to 
siste årene er satt til fri egenkapital. 
 
Kapitalen er i hovedsak plassert i bankkonto. Det har i 2022 fortsatt vært et svært lavt rentenivå på 
bankinnskudd selv om det i den siste tiden har økt noe. Bankinnskudd er i hovedsak satt på 1 års 
rentebinding med fornyes i juni måned.  
 
En andel av egenkapitalen (2,5MNOK) er i 2021 satt inn i et kombinasjonsfond med lav risiko. 
Dette for å oppnå en noe bedre avkastning. Foreløpig er det vært en noe negativ avkastning på 
fondet (ned 9%), men fondet er forutsatt å være en langsiktig investering og forventes å øke på 
sikt.  
 
Øvrig kapital er fordelt på flere banker slik at risikoen i forhold til bankenes sikringsfond (2MNOK) 
er ivaretatt.  
 
Det er utbetalt styrehonorar i 2022 med følgende beløp: 
Leder:  5.000,- 
Nestleder: 4.000,- 
Kasserer:  4.000,- 
Styremedlem:  2.000,- 
 
 
Stiftelsen virksomhet 
 
Stiftelsen har ingen ansatte, og styrets arbeid er hjemmekontorbasert. Slik virksomheten framstår 
gjennom årsmelding og regnskap, kan styret konstatere at det er godt grunnlag for videre drift i 
samsvar med vedtektene. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Stiftelsen 
Trondsletten finansielle stilling og resultat.  
 
Stiftelsen virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.  
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