VEDTEKTER
FOR
STIFTELSEN FRIENDS OF GOD’S GOLDEN ACRE

§1

Navn

Stiftelsens navn er Stiftelsen Friends of God’s Golden Acre.
§2

Formål

Stiftelsens formål er å yte bistand til barnehjemmet God’s Golden Acre i Sør Afrika.
§3

Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er ved opprettelsen kr. 2.000.
§4

Inntekter

Stiftelsen skaffer seg inntekter ved gaver fra privatpersoner, selskaper, institusjoner eller på
annen måte. Stiftelsens kapital og inntekter skal anvendes til stiftelsens formål.
§5

Styret

Styret er stiftelsens øverste organ. Styret har det overordnede ansvar for den daglige drift av
stiftelsen og er stiftelsens øverste administrative ledelse. Styret skal forvalte stiftelsens midler
i samsvar med vedtektene og gjeldende lovbestemmelser.
Styret skal ha fra tre til fem medlemmer. Styret velger selv sin leder og nestleder blant
medlemmene.
Styremedlemmene tjenestegjør i fire år. Et styremedlem kan bli stående i vervet inntil et nytt
medlem er valgt, selv om tjenestetiden er utløpt.
Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller nestlederen, velger
styret en leder for styrebehandlingen.
Styret er beslutningsdyktig dersom mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede eller
deltar i styrebehandlingen.
En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av
en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.
Stiftelsens firma tegnes av styrets leder og nestleder hver for seg.
§6

Regnskap

Styret skal sørge for at det blir ført regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld samt dens
inntekter og utgifter.

§ 7 Endringer og oppløsning
Styret skal utpeke nye styremedlemmer til supplement eller erstatning av eksisterende
styremedlemmer.
Vedtak om endring av stiftelsens formål, vedtekter samt beslutning om oppløsning av
stiftelsen treffes av styret. Slikt vedtak kan ikke skje mot møteleders stemme. Et eventuelt
nytt formål må være av humanitær karakter. Hvis stiftelsen blir oppløst skal eventuelle midler
overføres til et tilsvarende humanitært formål.
Forslag til endring av vedtektene og oppløsning kan bare behandles dersom de er varslet i
innkalling til styremøte minst 15 dager før møtet holdes, eller i foregående styremøte.
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