
Children At Risk Foundations vedtekter 
 

 

 

Protokoll fra stiftelsesmøte for Stiftelsen ”Children At Risk Foundation”, avholdt på advokat 

Trond Lexau’s kontor, Rådhusgt. 2, 5014 Bergen, den 06.11.92. 

 

 

Tilstede som stifter var Gregory Smith. 

 

Som stiftelsesdokument ble protokollert: 

 

Stifteren anser at der foreligger et behov for  å etablere  en stiftelse  med formål  å  bidra  til  å  

bedre  livsvilkår,  skape  trygge og  positive  oppvekst  og  utviklingsmuligheter  og  å  dekke 

grunnleggende  behov  hos  ”gatebarn”. 

 

Initiativtakeren  fremmer slikt: 

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN 
1. Stiftelsens navn er  ”Children  At  Risk  Foundation”, forkortet  til  C.A.R.F. 

2. C.A.R.F. er  en  selvstendig  ideell  organisasjon,  religiøst  og politisk  uavhengig,  

drevet  på  frivillig  basis  uten  tanke  på profitt. 

 

CARFS FORMÅL 

3. CARFs formål er, i samsvar  med  FN’s  konvensjon  om  barnets  rettigheter: 

 

 Å bedre  livsvilkårende  for  gatebarn  som  på  ulike  måter  er knyttet  til  eller  

berørt  av  organisasjonens  prosjekter. 

 Å  fremme  forståelse  og  vennskap  mellom  gatebarn  og   barn/ungdom  med  

annen  sosial-  og kulturell bakgrunn. 

 Å tilstrebe  et  aktivt  samarbeid  med  andre  humanitære organisasjoner,  samt  

med  offentlige-,  så vel  som  private  instanser  og miljøer. 

 

4. Stiftelsens  grunnkapital  er  kr.  50.000,-,  innbragt  i naturalverdier  og penger. 

STYRE 
5. Stiftelsens  øverste  organ  er styret. Styret  skal  bistå  av  5-9  personer,  og  er  valgt  

for  4  år av  gangen. Styret  kan  selv  velge  en  formann  innenfor  sine  rekker. 

 

Vedtak  fattes  med  alminnelig  flertall  blant  de  tilstedeværende.   Styret  er  

vedtaksført  når  minst  halvparten  av styremedlemmene  er fremmøtt. 

 

Ved et styremedlems  eventuelle  uttreden  supplerer  styret seg  selv.   Med   ¾  

flertall  kan  styret  ekskludere  et styremedlem  dersom  styremedlemmet  motarbeider  

stiftelsens  formål eller virksomhet,  eller  dersom  vedkommende  gjentatte  ganger 

uteblir  fra  styremøtene. 

 



Skulle  styret  på  noe  tidspunkt  ikke  sørge  for  å  supplere  seg, eller  samtlige  

styremedlemmer  trer  ut  av  sin  funksjon  eller ved uenighet,  skal  nytt  

styremedlem/nye  styremedlemmer oppnevnes  av  Fylkesmannen  i  Hordaland. 

 

Styret  skal  sørge  for  at  det  hvert  år  innen  31.03.  fremlegges revidert  regnskap  

og  årsberetning  for virksomhetern. 

 

Styret  representerer  stiftelsen  utad.    Signaturen  tegnes av  styreformannen  samt  1  

styremedlem  i  fellesskap,  eller av  2  styremedlemmer  valgt  av  styret. 

REVISJON 
6. Stiftelsens  regnskap  skal  revideres  av  en  autorisert  revisor. 

ENDRINGER AV VEDTEKTER 
7. Endring  av  vedtektene  skal  utelukkende  skje  med ¾  flertall blant  

styremedlemmene.   Forslag  til  vedtektsendring  skal  i  så fall  følge  skriftlig  

innkalling.   Innkalling  skal  skje  med  minimum 1 måneds  varsel. 

OPPHØR OG OPPLØSNING 
8. Dersom   stiftelsen  ved  bestemmelse  etter  de  regler  som  gjelder for  pkt.  7  

ovenfor,  blir  oppløst,  skal  stiftelsens  eiendeler tilfalle  beslektede  formål,  etter  

avgjørelse  av  Fylkesmannen i  Hordaland. 

 

9. Forøvrig  gjelder  den  til  enhver  tid  gjeldende  lovgivning for  stiftelser,  så  langt  

slik  ikke  er  i  strid  med  disse  vedtekter. 

 



OPPRINNELIGE EIENDELER - GRUNNKAPITAL 
Initiativtakeren  skal  tegne  seg  for  slike  naturalinnskudd: 

1 kopimaskin,  modell Toshiba  BD 5120,  

89 modell  

 

antatt  verdi  kr.  16.000,-. 

1 skrivemaskin,  modell Esselte  Scribona 

400,   

 

antatt verdi  kr.   4.000,-. 

1 telefonsvarer,  modell  Peritel  8500  

 

antatt  verdi  kr.  1.000,- 

1 telefax,  modell  TBK  1406   

 

Antatt  verdi  kr. 4.000,- 

Til  sammen   kr.  25.000,- 

 

Videre  forutsettes  det gitt pengemidler   

Gregory  Smith    

     

 

kr.  25.000,-. 

Totalt             kr.  50.000,- 

 

Verdiene  skal  inngå  som  stiftelsens  grunnkapital  og  kan  anvendes i  dens  virksomhet,  

ved  salg  eller  på  annen  måte.   Natural-aktiva skal  overføres  stiftelsen  innen  06.11.1992.   

Pengemidlene  innen 01.02.1993 

 

 

 

…………………. 

Gregory  Smith 

Stifter 

 

I  henhold  til  det  ovenfor  protokollerte  stiftelsesdokument  tegnet initiativtakeren  seg  for  

kapitalen. 

 

Da  kapitalen  var  tegnet  ble  stiftelsen  besluttet  stiftet  på grunnlag  av  

stiftelsesdokumentet.   Stiftelsens  vedtekter  ble således  enstemmig  vedtatt  

overensstemmende  med  det  utkast  som foran  er protokollert  som  del  av  

stiftelsesdokumentet. 

 

Man  valgte  deretter  slikt  styre: 

 

1. Per  Oden,    Sandsliveien  251,  5049  Sandsli 

2. Kåre  Strøm,    Storhaugen,  5200  Os 

3. Erling  Gjelsvik,   Lille  Øvregt.  20B,  5018 Bergen 

4. Anne-Lise  Aaseng,   5600  Norheimsund 

5. Bente  Kårevik,   Nordgardsvegen  22,  5045  Skjoldtun 

6. Inge  Didriksen,   Grindhaugveien  19,  5066 Hjellestad 

7. Rolf  Schoder,    Gerhard  Gransvei  9,  5030  Landås 

8. Trond  Lexau,    Vilhelm  Bjerknesvei  103,  5030  Landås 



9. Gregory  Smith,   Gamleskolen,  5227 Søre  Neset. 

 

 

 

Som revisor ble valgt  

Reg. revisor Erik Bjerring Hansen 

Solheimsgaten 23B   

5037  Solheimsvik 

 

Alle  beslutninger  var enstemmige. 

 

Stiftelsen  ble  deretter  erklært  konstituert  og  protokollen opplest  og  underskrevet. 

 

 

 

 

Per  Oden     Kåre  Strøm   Erling Gjelsvik 

 

 

 

 

Anne-Lise Aaseng    Bente  Kårevik  Inge Didriksen 

 

 

 

 

Rolf Schoder     Trond Lexau   Gregory  Smith 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


