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Vedtekter for Shelter Norway
§ 1 Navn m.v.
Stiftelsens navn er Shelter Norway og har webadressen; shelternorway.no.
Stiftelsens kontorkommune er Oslo
§ 2 Formål
Stiftelsen er en frittstående uavhengig stiftelse som har til formål å:
1. Bidra til å sette den økende urbaniseringen i Sør med slumdannelse og uverdige
boforhold på dagsorden i norsk og internasjonal bistands- og samfunnsdebatt.
2. Fremme det sivile samfunns behov og rett til en egnet bolig i et trygt og miljøvennlig
bomiljø som ledd i en bærekraftig byutvikling.
3. Samarbeide med, og støtte utviklingen av lokale organisasjoner som arbeider
innenfor stiftelsens formål og fortrinnsvis med basis i kooperative prinsipper.
4. Vektlegge bærekraft og innovasjon i utviklingsarbeidet med basis i norske og
internasjonale erfaringer og spesielt med hensyn til å ivareta kvinners deltagelse.
5. Samarbeide med nord-organisasjoner, myndigheter, sivilt samfunn, utdannings- og
forskningsinstitusjoner for å støtte, utvikle og spre kunnskap om bærekraftig bolig- og
byutvikling
6. Søke om og samle inn midler fra nasjonale og internasjonale kilder som skal forvaltes
i samsvar med stiftelsens formål.
§ 3 Grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er kr 100.000 som er stillet selvstendig til stiftelsens rådighet for
formålet iht. stiftelseslovens § 14.
I tillegg vil stifterne gjøre innskudd på kr 70.000 til blant annet dekning av stiftelsesutgifter.
§ 4 Stiftelsens styre
Stiftelsen ledes av et styre bestående av leder og fra 3-5 ande medlemmer. Styrets
medlemmer tjenestegjør i 2 år og slik at ikke hele styret er på valg samme år.
Styret oppnevner en valgkomite på tre personer for tre år av gangen. Styret kan ha en
representant i valgkomiteen.
Styret oppnevner leder og medlemmer etter først å ha innhentet innstilling fra valgkomiteen.
Stiftelsens daglige leder kan ikke sitte i styret.
Bergen og Omegn Boligbyggelag har rett til å oppnevne ett av styrets medlemmer.
Homeless International har rett til å oppnevne en observatør til styret.
§ 5 Styrets oppgaver
Styret forestår stiftelsens drift og innehar alle beføyelser som ikke ved disse vedtekter eller
ved lov er lagt til annet organ. Styret skal sikre en forsvarlig forvaltning og disponering av
forvaltningskapitalen.
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Styret skal gi Stiftelsestilsynet slik melding som nevnt i Stiftelsesloven. Styret skal hvert år
sørge for utarbeidelse av årsoppgjør og årsberetning for stiftelsen.
Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med
vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende
kontroll.
Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret.
Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styremøter
og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.
§ 6 Daglig leder
Styret kan ansette en daglig leder.
Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet og skal følge de
retningslinjer og pålegg styret har gitt.
Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at
formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.
§ 7 Styrets møter
Styrets leder innkaller til møter med den hyppighet som kreves. Styret skal holde minst 2
møter i året, og det skal føres protokoll over alle beslutninger.
Styret kan treffe beslutning når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede eller
deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene
av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken.
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.
§ 8 Rådgivende organ
Styret kan opprette et rådgivende organ med representanter fra offentlig og privat
virksomhet. Organet skal tjene som rådgivende for stiftelsen og bidra til å fremme stiftelsen
formål.
§ 9 Revisjon
Stiftelsen skal ha en statsautorisert revisor som velges av styret.
§ 10 Vedtektsendringer
Disse vedtektene kan bare endres ved vedtak i stiftelsens styre.
Stifterne har uttalelsesrett i forbindelse med vedtektsendring og eller omdanning.
§ 11 Omdanning/oppløsning
Omdanning, oppløsing, sammenslåing og deling kan søkes etter vedtak i stiftelsens styre.
Omdanning kan kun foretas i henhold til særskilte omdanningsregler fastsatt i Lov om
Stiftelse.
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Ved oppløsning eller annen omdanning som gjør det aktuelt å fravike det opprinnelige
formålet, skal nytt formål fortrinnsvis søkes innen området for boliger for fattige.
Dette punkt 11 kan bare endres med offentlig samtykke etter bestemmelsene i Lov om
Stiftelse.

