Vedtekter
§ 1 Navn m.v.
Stiftelsens navn er Giving Hope to a Child.
Stiftelsens kontorkommune er Austrheim kommune

§ 2 Formål
Stiftelsens formål er å drive humanitær hjelp til barn i Afrika, spesielt overfor barn i Liberia,
herunder bygging og drift av barnehjem og skoler.

§ 3 Grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital (egenkapital) er NOK 133.000,-.
§ 4 Stiftelsens styre
Stiftelsens styre består av 3 til 6 medlemmer.
Stiftelsens signatur innehas av tre styremedlemmer i fellesskap.
Hvert medlem fungerer i perioder inntil 2 år av gangen. For å sikre overlappende
funksjonstid, skal det for en del av styremedlemmene bestemmes at de fratrer på like årstall,
og for den andre delen at de fratrer på ulike årstall. Årsmøte velger styret og styrets leder.

§ 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.
Styret skal gi Stiftelsestilsynet slik melding som nevnt i Stiftelsesloven. Styret skal hvert år
sørge for utarbeidelse av årsoppgjør og årsberetning for stiftelsen.
Styret kan ansette forretningsfører og beregne seg godtgjørelse for sitt arbeide.

§ 6 Styrets møter
Styrets leder innkaller til møter med den hyppighet som kreves.
Styret treffer sine vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder
dobbeltstemme.

§ 7 Disponering av stiftelsens midler
Stiftelsens midler skal disponeres i samsvar med formålsparagrafen, §2. For øvrig skal
stiftelsens midler forvaltes på betryggende måte.
.
§ 8 Årsmøtet
Rett til å møte og stemme på årsmøtet har selskapets stiftere eller den de utpeker ved
skriftlig fullmakt. Årsmøte skal avholdes innen 30.juni hvert år.
Årsmøte skal velge styrets medlemmer og styrets leder, samt revisor.
Årsmøte skal også avgi uttalelse om styrets årsmelding og årsregnskapet.

§ 9 Revisjon
Stiftelsen skal ha revisor som velges av årsmøtet.
§ 10 Vedtektsendringer
Disse vedtektene kan bare endres ved vedtak i årsmøtet etter innstilling fra styret.
Under ingen omstendigheter kan stiftelsens formål endres.
§ 11 Omdanning/oppløsning
Omdanning, oppløsing, sammenslåing og deling kan søkes etter vedtak i stiftelsens styre og
med samtykke fra årsmøtet.
Omdanning kan kun foretas i henhold til særskilte omdanningsregler fastsatt i Lov om
Stiftelse.
Ved oppløsning eller annen omdanning som gjør det aktuelt å fravike det opprinnelige
formålet, skal nytt formål fortrinnsvis søkes innen området for humanitært arbeid overfor barn
i Liberia.
.
Denne paragraf kan bare endres med offentlig samtykke etter bestemmelsene i Lov om
Stiftelse.
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