VEDTEKTER FOR
STIFTELSEN FLYKTNINGHJELPEN
Vedtatt av styret 12. april 2012
§1
Stiftelsen Flyktninghjelpen er en stiftelse omdannet fra foreningen Det norske Flyktningeråd, som ble
opprettet av frivillige norske hjelpeorganisasjoner engasjert i arbeidet for flyktninger. Stiftelsen
endret sitt norske navn fra Stiftelsen Flyktningrådet til Stiftelsen Flyktninghjelpen i 2005. Stiftelsens
offisielle engelske navn Norwegian Refugee Council (NRC) forble det samme. Stiftelsen skal føre
videre de humanitære tradisjoner og den faglige kompetanse som foreningen og dens medlemmer
har representert. Stiftelsen Flyktninghjelpen er en operativ organisasjon som selv implementerer sine
programmer, så langt det er formålstjenlig.

§2

Formål

«Stiftelsen Flyktninghjelpen arbeider for å beskytte rettighetene til fordrevne og sårbare mennesker i
krisesituasjoner. Gjennom våre nødhjelpsprogrammer bidrar vi til å lindre nød, forhindre ytterligere
fordrivelse og skape bærekraftige løsninger. Gjennom vårt talsmannsarbeid arbeider vi for at
rettigheter skal ivaretas og varige løsninger skapes. Gjennom våre beredskapsstyrker bidrar vi med
fagkompetanse som strategisk partner for FN og for nasjonale og internasjonale aktører. Vi opererer i
situasjoner med væpnet konflikt, og engasjerer oss i andre krisesituasjoner hvor vår kompetanse er
verdifull. Vi er en rettighetsbasert organisasjon tuftet på de humanitære prinsippene for humanitet,
nøytralitet, uavhengighet og upartiskhet.»

§3

Finansiering

Stiftelsen Flyktninghjelpens virksomhet finansieres ved innsamlede midler, betalte oppdrag, direkte
bidrag og eget inntektsarbeid. Inntektsarbeidet kan skje i regi av stiftelsen eller av eide selskaper.
Stiftelsen bør i tillegg søke å mobilisere frivillig innsats.
Stiftelsen har en grunnkapital på NOK 1.000.000,-

§4

Stiftelsens organer

Stiftelsen skal ha et styre og en valgkomité.
Et medlem av stiftelsens organer er inhabil til å delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål
som har slik særlig betydning for personen selv eller noen som står vedkommende nær, at
vedkommende må sies å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Likeså er
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personen inhabil når vedkommende har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon,
organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende interesse i saken, eller når
vedkommende i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken.

§5

Styret

Styret skal bestå av personer med særlig kompetanse på ulike områder av strategisk betydning for
stiftelsens formål og drift.
Styret skal bestå av ti medlemmer hvorav to medlemmer velges av de ansatte i stiftelsen. Det velges
to varamedlemmer for de ansattes representanter.
Styret er beslutningsdyktig når minst seks medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er leders, eller
ved leders forfall nestleders, – stemme avgjørende.
Styret representerer stiftelsen utad og har ansvaret for at stiftelsen forvaltes tilfredsstillende i
henhold til formålsparagrafen, stiftelsesloven og andre gjeldende lover og bestemmelser.
Styret tilsetter generalsekretær.

§6

Valg av styremedlemmer

Styret velger nye styremedlemmer og foretar gjenvalg av uttredende styremedlemmer, med de
begrensninger som ligger i valgkomiteens mandat (§ 7). Funksjonstiden for et styremedlem er tre år.
Uttredende styremedlemmer kan gjenvelges inntil to perioder uten opphold slik at samlet
funksjonstid kan bli tre perioder. Dersom særlig hensyn tilsier det kan et styremedlem velges til
ytterligere en periode. Styret kan kun fjerne et sittende styremedlem etter innstilling fra
valgkomiteen.
I en treårsperiode er to eksterne styremedlemmer på valg hvert år, og de to gjenværende eksterne
styremedlemmer ikke på valg samme år. De ansattes styrerepresentanter har ulike valgtidspunkt.
Styret velger leder og nestleder etter innstilling fra valgkomiteen. Funksjonstiden for leder og
nestleder er tre år, med mulighet til gjenvalg så lenge man er styremedlem. Når et sittende
styremedlem velges til ny leder eller nestleder forlenges inneværende periode som styremedlem til 3
år fra lederposisjonen inntas.

§7

Valgkomité

Stiftelsen Flyktninghjelpen skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer, hvorav et medlem
velges av de ansatte og to medlemmer blir utpekt av styret. Valgkomiteen velger selv sin leder. Et
styremedlem kan ikke velges til medlem av valgkomiteen. Funksjonstiden for et medlem av
valgkomiteen er tre år. Uttredende valgkomitémedlemmer kan gjenvelges i inntil to perioder uten
opphold.
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Valgkomiteens mandat
Valgkomiteen er ansvarlig for å fremme nye kandidater til styret, samt vurdere om uttredende
styremedlemmer skal fremmes for gjenvalg. Alle ansatte, styremedlemmer og
valgkomitémedlemmer kan fritt komme med forslag til styrekandidater til valgkomiteen. Styret
fastslår hvilke kompetansekriterier som skal legges til grunn for valg av nye styremedlemmer og for
gjenvalg av sittende styremedlemmer. Valgkomiteen kan fremme forslag om forkortelse av et
styremedlems funksjonstid.
Valgkomiteen vurderer forslagene og lager en innstilling som presenteres for styret for vedtak. Styret
kan ikke velge styremedlemmer i strid med valgkomiteens innstilling.

§8

Generalsekretæren

Generalsekretæren forestår den daglige ledelse av virksomheten.
Generalsekretæren møter i styret med tale- og forslagsrett.

§9

Fullmakt

Stiftelsens signatur tegnes av styrets leder og generalsekretæren i fellesskap.
Styret kan meddele prokura.

§ 10

Vedtektsendringer

Endring av vedtektene, med unntak av § 10, kan foretas av et enstemmig styre.
Forslag til vedtektsendringer skal sendes ut skriftlig til styremedlemmene i god tid før det styremøtet
endringen foreslås behandlet.

§ 11

Oppløsning av Stiftelsen Flyktninghjelpen

Vedtak om oppløsning av Stiftelsen Flyktninghjelpen kan kun gjøres av et enstemmig styre med
samtlige styremedlemmer tilstede på to påfølgende møter. Dersom Stiftelsen Flyktninghjelpen
oppløses, skal disponible midler tilfalle et humanitært formål, som er knyttet til flyktningsaken etter
Styrets nærmere bestemmelse.

Originaldokument for Flyktninghjelpens vedtekter

Elisabeth Rasmusson
Generalsekretær

Oslo, april 2012
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