
 

 

Vedtekter for stiftelsen Norsk Nødhjelp 

     
§ 1 Stiftelsens navn er Norsk Nødhjelp 

 

§ 2 Stiftelsens adresse er Ramnesveien 118, 3171 Sem. 

 

§ 3 Stiftelsens formål er: 

a) Hjelpe mennesker, med særlig vekt på barn og barnefamilier, i nød, krig og fattige 

kår. 

b) Iverksette nødvendige tiltak for innsamling av midler, og materiell til dette formål. 

c) Gi jevnlig informasjon gjennom nyhetsbrev, blad og annet informasjonsmateriell 

om nødhjelpsarbeidet til bidragsytere og interesserte. 

 

§ 4 Stiftelsens grunnkapitaler 50.000 (kroner femti tusen) 

 

§ 5 Stiftelsen ledes av et styre med fra 3 – 9 medlemmer. Styremedlemmene velges for en  
periode på to år hvis ikke annet er bestemt.  

Styret er beslutningsdyktig når minst halvdelen av styrets medlemmer er tilstede. En av 

disse må være formann eller varaformann. Vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved 

stemmelikhet gjelder det som formann har stemt for. I hans fravær gjelder det som 

varaformann har stemt for.  

Dersom noen i styret mener å ha tungtveiende grunner for å be om avløsning før perioden 

er ute skal dette meddeles styreformann skriftlig. Det sittende styret kan da i påfølgende 

styremøte vedta avløsning, og i så fall om ønskelig eller nødvendig, velge ny(e) inn. Etter 

dette kan man meddele avløsning som styremedlem til den eller de som har bedt om dette.  

Styret forpliktes ved underskrift av formann samt et av styrets medlemmer. 

 

§ 6 Det skal avholdes årsmøte senest i løpet av april måned. Årsmøtet skal  
ha følgende agenda:  

• Valg med konstituering av styret  

• Revidert årsregnskap 

• Styrets beretning 

 

§ 7 Daglig leder er styrets sekretær som forbereder og innkaller til styremøter og referer disse. 

Styret regulerer daglig leders ansvar og arbeidsoppgaver i en arbeidsavtale, fastsetter 

daglig leders lønn, og retningslinjer og handlingsprogram, for Norsk Nødhjelps 

virksomhet. 

 

 
 § 8  Endringer av stiftelsens vedtekter kan vedtas av styret.  

Opphevelse av stiftelsen kan skje etter vedtak av styret. Dersom det ved opphevelsen av 

stiftelsen er innestående midler og/eller eiendeler skal disse brukes i samsvar med 

stiftelsens formål.  

Vedtak nevnt ovenfor under § 7 kan ikke vedtas med mer enn en stemme imot. 

 

 

 

Revisjon av vedtektene vedtatt som sak 13.1.22 på styremøte den 26.04.2022  


