
MERCY SHIPS NORGE 
VEDTEKTER 

Org. Nr. 976 600 746 
 
Art. 1 Formål 

Mercy Ships International har etablert en stiftelse for å mobilisere (menneskelige og 
økonomiske) ressurser til bruk på våre sykehusskip. Mercy Ships sykehusskip bistår med 
livsnødvendig helsehjelp til sårbare grupper i økonomisk vanskeligstilte områder og regioner, 
hovedsakelig på det afrikanske kontinentet. Vårt langsiktige mål er å bidra til bærekraftige 
helsetjenester i levedyktige lokalsamfunn ved å følge Kristi eksempel om nestekjærlighet og 
solidaritet. Vi mobiliserer både økonomiske ressurser, frivillige helsearbeidere og andre 
ressurspersoner innen medisinsk omsorg og samfunnsutvikling. 

 
Art. 2 Navn 

Stiftelsens navn skal være Mercy Ships Norge. Stiftelsen skal ha sitt hovedkontor i 
Kristiansand. 

 
Art. 3 Grunnfond 
 Stiftelsen er etablert med ett Grunnfond på NOK 100.000,-. 
 
Art. 4 Ledelse 

a) Stiftelsen ledes av et styre som skal representere stiftelsen utad. Styret er stiftelsens 
øverste organ. 

b) Styret skal bestå av fem (5) til ni (9) medlemmer. Styreformann velges av en 
majoritet i styret, og velges for en periode på tre (3) år. Velges et nytt styremedlem 
som styreformann er perioden på ett (1) år. Mercy Ships International har rett til å 
utpeke ett styremedlem. 

c) Nye styremedlemmer velges gjennom en flertallsbeslutning i styret. Alle nye 
styremedlemmer velges for ett år. Ved gjenvalg er perioden 3 år. Unntatt fra denne 
regelen er representanten for Mercy Ships International. 

d)  Styret skal møtes etter innkallelse fra styreformann. Styret er besltuningsdyktig når 
et flertall av styret inklusive styreformann er tilstede, enten i møte eller i 
telefonkonferanse. Styret fatter beslutninger med flertallsbeslutninger. Endring av 
stiftelsens vedtekter krever enstemmighet av de styremedlemmer som deltar i møte. 

e) Den daglige ledelse av stiftelsen skal utføres av en leder utpekt av styret. 
 
Art. 5 Signaturrett 

Styreformann og en annen representant fra styret har signaturrett for stiftelsen. 
 
Art. 6 Regnskap 

a)  Stiftelsens regnskapsår skal være på tolv måneder, og avsluttes 31. desember hvert 
år. 

b) Stiftelsens finansielle admistrasjon ivaretas av en regnskapsfører. Hvis styret ikke har 
oppnevnt egen regnskapsfører for Stiftelsen, så skal daglig leder ivareta denne 
funksjonen. 

c) Årsregnskap skal revideres av registrert eller statsautorisert revisor som oppnevnes 
av styret. 

 
 
Vedtatt på styremøtet 26.08.2019 


