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Sakstittel: Elkem og Olge Adamsons stiftelse til støtte av geologisk forskning – 
oppnevning av fagkomite 
 
Bakgrunn: 
Sammenslåingen av Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge og Olge 
Adamsons legat ble fullført i 2018. Elkem og Olge Adamsons stiftelse til støtte av geologisk 
forskning <https://unifor.no/stiftelser/olge-adamsons-legat/>  forvaltes av Forvaltningsstiftelsen for 
fond og legater ved Universitetet i Oslo (UNIFOR).   
 
I henhold til stiftelsens vedtekter (se vedlegg) skal stiftelsen ha en fagkomite bestående av tre 
vitenskapelig ansatte ved Naturhistorisk Museum (NHM). Fagkomiteen skal oppnevnes av styret 
ved NHM for en periode på 3 år. 
 
"Stiftelsens formål er å støtte geologisk og mineral-geologisk forskning i Norge, fortrinnsvis innen 
fagområdene geokjemi, mineralogi og petrologi. 50% av støtten skal fortrinnsvis tildeles som 
boligstøtte til gjestende geokjemikere, fortrinnsvis briter og nordamerikanere (fra USA, Canada og 
Mexico), men også som forskningsmidler til norske geokjemikere."  
 
UNIFOR planlegger å lyse ut stiftelsens midler for første gang til høsten.  
 
I tråd med stiftelsens vedtekter §4 foreslås følgende 3 vitenskapelige ansatte ved NHM til å sitte i 
fagkomiteen for Elkem og Olge Adamsons stiftelse til støtte av geologisk forskning for perioden 
01.01.2019 - 31.12.2021; 
 
Professor Hans Arne Nakrem  
Professor Axel Müller  
Professor Øyvind Hammer 
 
Alle kandidatene er forespurt og har sagt seg villig til å påta seg vervet.  
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Forslag til vedtak: 
Styret ved Naturhistorisk museum (NHM) oppnevner herved følgende tre kandidater til 
fagkomiteen til Elkem og Olge Adamsons stiftelse til støtte av geologisk forskning for perioden 
01.01.2019-31.12.2021.  
 
Professor Hans Arne Nakrem 
Professor Axel Müller  
Professor Øyvind Hammer 
 
Professor Hans Arne Nakrem utnevnes som leder av fagkomiteen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Vedlegg: Vedtekter  






	Saksfremlegg V.sak - Elkem og Olge Adamsons stiftelse til støtte av geologisk forskning  oppnevning av fagkomite
	Vedlegg- Vedtekter

