VEDTEKTER
FOR
STIFTELSEN RIGHT TO PLAY NORGE
(org. nr. 980 453 154)
Stiftet 4. januar 1999,
med endringer vedtatt av styret 30. november 2010 og Stiftelsestilsynet 6. januar 2011

§ 1. Navn
Stiftelsens navn er Stiftelsen Right To Play Norge.

§ 2. Forretningskontor
Stiftelsen har sitt forretningskontor i Oslo kommune.

§ 3. Formål
Stiftelsens formål er ved hjelp av tilskudd, innsamlede midler og idrettsutøvere som
rollemodeller å forbedre hverdagen til barn og unge i og fra de mest vanskeligstilte
områdene i verden ved å benytte idrett og lek for å fremme undervisning, utvikling, helse
og fred.
Stiftelsen skal benytte undervisnings- og informasjonsmateriell for å bidra til at barn i
Norge og andre land får kunnskap om stiftelsens arbeid og mulighet til å utrykke seg i
henhold til FNs internasjonale konvensjon om barnets rettigheter.
Stiftelsen skal samarbeide med Right To Play International i Ontario, Canada og andre
internasjonale søsterorganisasjoner for å realisere formålet.
Stiftelsen er en alminnelig stiftelse, som ikke har til formål å drive næringsvirksomhet
eller fremskaffe fortjeneste.

§ 4. Grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er på NOK 100.000.

§ 5. Styrets oppgaver
Styret er Stiftelsens øverste organ. Forvaltningen av Stiftelsen er styrets ansvar.
Styret skal påse at Stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med
formålet, vedtektene, stiftelsesloven og eventuell annen lovgivning som regulerer
virksomheten. Styret skal etablere skrevne rutiner for gjennomføringen av enhver
innsamling, for kontroll med innsamlede midler og forvaltningen av disse.
Styret skal påse at utgifter holdes på et rimelig nivå i forhold til inntektene.
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Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll
og at regnskap avlegges etter regnskapsloven og god regnskapsskikk. Styret kan
beslutte at Stiftelsen skal være registrert i Innsamlingsregisteret.

§ 6. Valg av styre
Styret skal bestå av leder, nestleder og inntil ni –9– andre medlemmer.
Styret er selvsupplerende og foretar oppnevning av styreleder, nestleder og
styremedlemmer etter først å ha innhentet innstilling fra Valgkomiteen og samtykke fra
Right To Play International. Ved valg kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Styret skal velge leder og nestleder hvert annet år.
Et styremedlem tjenestegjør i fire år. Styremedlemmet blir stående inntil nytt medlem er
valgt selv om tjenestetiden er utløpt. Når særlige grunner foreligger, har et styremedlem
rett til å tre tilbake før tjenestetiden er utløpt.

§ 7. Styrets saksbehandling
Styret representerer Stiftelsen utad. Stiftelsen tegnes av to styremedlemmer i fellesskap.
Styret gjør vedtak i møte. Styret er vedtaksført når mer
styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen.
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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 lederen har
stemt for. Er lederen ikke til stede, gjelder det møtelederen har stemt for.
Styret skal føre møtebok. Møteboken skal ha fortløpende sidenummerering.
Møteboken skal inneholde de vedtak som styret gjør. Tid og sted for møtene skal fremgå
av boken, likeså meningsforskjeller mellom styremedlemmer som er tilstede. Boken skal
underskrives av dem som er tilstede.

§ 8. Valgkomité
Styret kan bestemme at inntil tre –3– av styrets medlemmer skal utgjøre Valgkomitéen,
og ha til oppgave å foreslå nye medlemmer til styret. Styret kan vedta en instruks for
Valgkomitéen.

§ 9. Daglig leder
Styret skal utnevne og ansette daglig leder.
Daglig leder representerer Stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige ledelse.
Daglig leder setter i verk de vedtak som er truffet av styret og leder arbeidet etter de
retningslinjer som gjelder til enhver tid.
Daglig leder forbereder og avgir innstilling i saker som skal behandles i styret.
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§ 10. Samarbeid med og rapportering til Right To Play International
Styret skal koordinere sine planer og aktiviteter med Right To Play International og
innhente samtykke fra Right To Play International før iverksettelse av nye aktiviteter og
utdelinger til nye formål.
Styret skal rapportere om Stiftelsens strategiske planer, kommende års aktiviteter,
vedtatt budsjett, vedtatt regnskap og ansettelse av daglig leder til Right To Play
International.
Daglig leder skal jevnlig rapportere om Stiftelsens planer, aktiviteter og finansielle status
til Styret og Right To Play International.
§ 11. Godtgjørelse
Styret kan fastsette egen godtgjørelse i samsvar med prinsippene i stiftelsesloven § 40.

§ 12. Revisor
Styret skal engasjere statsautorisert revisor.

§ 13. Omdanning
Stiftelsen kan omdannes, herunder vedtektene endres, i samsvar med bestemmelsene i
stiftelsesloven kapittel 6.
Styret har myndighet til å omdanne Stiftelsen.

§ 14. Opphør
Ved opphør av Stiftelsen skal midlene nyttes til Stiftelsens formål eller til andre nær
beslektede formål.

§ 15. Stiftelsesloven
For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Lov om stiftelser nr. 59 av
2001 med senere endringer eller tilsvarende ny lovgivning.
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