
 
 

Vedtekter for stiftelsen Åpne Dører  
per 18. mars 2017 

§1. Navn 

Stiftelsens navn er Åpne Dører. 

(Stiftelsen kan opptre overfor tredjepart under betegnelsen Open Doors). 

§2. Formål 

Åpne Dører er tilsluttet Open Doors International, i samsvar med den samarbeidsavtale med 
Open Doors International som til enhver tid gjelder. Stiftelsen skal fremme Open Doors 
International sitt arbeid. 

Åpne Dørers visjon er å styrke og utruste kristne som lever under press og forfølgelse på grunn 
av sin tro på Jesus Kristus, og å oppmuntre dem til å utbre evangeliet til jordens ender. 

I Norge skal Stiftelsen drive informasjonsvirksomhet, påvirkningsarbeid, innsamling og andre 
aktiviteter som støtter opp under formålet. 

Stiftelsen har ikke erverv til formål. 

§3. Grunnkapital 

Stiftelsens grunnkapital er NOK 100 000. 

§4. Styret 

Styret er stiftelsens øverste organ, og forvaltningen av stiftelsen hører under styret. 

Styret skal bestå av 6-8 medlemmer. Styret velger selv leder. I tillegg velges det inntil to 
vararepresentanter til styret. 

Styret er vedtaksført når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede eller deltar i 
styrebehandlingen på annen måte. Ved stemmelikhet gjelder det styreleder har stemt for. 

Dersom en person fra Norge er medlem i det internasjonale styret til Open Doors International, 
har vedkommende rett til fast plass i styret i stiftelsen Åpne Dører. 



Det skal føres protokoll over styrets saksbehandling. Protokollen skal minst angi tid og sted, 
deltakerne, behandlingsmåten og styremøtets beslutninger. Protokollen skal underskrives av 
alle de medlemmer som har deltatt i behandlingen og godkjennes av styret. 

Styret må vedta årsregnskap og årsberetning innen 30. juni hvert år. 

§5. Valg av styremedlemmer 

Styret skal sammensettes slik at det kan ivareta stiftelsens behov for kompetanse og mangfold. 

Styret velger nye styremedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen. 

Styremedlemmer tjenestegjør i 3 år, med mulighet for gjenvalg. For å sikre kontinuitet i styret 
gjennomføres styrevalget slik at medlemmene velges på rotasjon 2 + 2 + 3 i de enkelte år. 
Varamedlemmene velges for en periode på 1 år. 

Styret konstituerer seg etter hvert valg og velger selv styreleder for ett år av gangen. 

Styrets medlemmer må identifisere seg med Åpne Dørers trosgrunnlag i samsvar med 
samarbeidsavtalen med Open Doors International. Ytterligere bestemmelser om styrets 
kompetanse, ansvar og oppgaver er fastsatt i instruks. 

§6. Daglig leder 

Styret skal tilsette en daglig leder (generalsekretær). Open Doors International skal konsulteres 
i utvelgelsesprosessen. 

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer 
og pålegg som styret har gitt. 

Ytterligere bestemmelser om daglig leders kompetanse, ansvar og oppgaver er fastsatt i 
instruks. 

§7. Valgkomiteen 

Stiftelsen skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal nominere kandidater til styret. 

Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer. Styret velger medlemmene til valgkomiteen. 
Medlemmene velges for en periode på 3 år av gangen med mulighet for gjenvalg 1 gang. Ett 
medlem av valgkomiteen er på valg hvert år. Styrets medlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen. 

Det skal føres protokoll over valgkomiteens saksbehandling. Protokollen skal minst angi tid og 
sted, deltakerne, behandlingsmåten og komiteens beslutninger. Protokollen skal signeres av 
medlemmene av valgkomiteen. 

Ytterligere bestemmelser om valgkomiteens kompetanse, ansvar og oppgaver er fastsatt i 
instruks. 



§8. Årsmøte 

Stiftelsen skal avholde årsmøte som er åpent for alle. 

Styret skal bekjentgjøre årsmøtet senest 2 måneder før møtet gjennomføres. 

Formålet med årsmøtet er å skape åpenhet om stiftelsens virksomhet. På dette møtet skal 
styret og generalsekretær redegjøre for stiftelsens virksomhet siste år samt fremtidige planer. 
Partnere, givere, frivillige støttespillere og andre interessenter kan gis mulighet til å gi innspill til 
driften.  

Enhver har rett til å delta på årsmøtet etter påmelding. 

§9. Forvaltning av stiftelsens kapital - utdeling av stiftelsens midler 

Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte. Stiftelsen skal til enhver tid ha en 
egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut i fra risikoen ved og omfanget av stiftelsens 
virksomhet, samt at stiftelsen oppnår en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens 
formål. 

Styret vedtar utdelinger av stiftelsens midler. 

§10. Omdanning av stiftelsen 

Endring av vedtekter og andre former for omdanning behandles av styret og vurderes i forhold 
til stiftelsesloven §46. Vedtak om søknad til stiftelsestilsynet skal gjøres med tilslutning av 
minimum 2/3 av styremedlemmer. 

Dersom samarbeidsavtalen med Open Doors International opphører, skal det skje en avvikling 
av stiftelsen Åpne Dører. 

Dersom stiftelsen blir opphevet, skal disponible midler tilfalle Open Doors International jf. § 2. 

§11. Forholdet til stiftelsesloven 

For øvrig kommer stiftelseslovens regler til anvendelse. 


