ADRA Norge
VEDTEKTER for ADRA Norge - Adventist Development and Relief Agency Norway
Stifter: Syvendedags Adventistsamfunnet, Den norske union – SDA-DNU
Opprinnelige vedtekter vedtatt av SDA-DNU: 19. april 1993. Sist endret etter vedtak i ADRA-styret
23. oktober 2013 og SDA-DNU styret 8. desember 2013.

§ 1 - NAVN
Stiftelsens navn er ADRA Norge - Adventist Development and Relief Agency Norway.
§ 2 - FORMÅL
Stiftelsens formål er å drive utviklings- og humanitært nødhjelpsarbeid overfor personer og grupper uavhengig av
religiøs, politisk, sosial, etnisk eller nasjonal bakgrunn. Der det er naturlig skal det særlig legges vekt på å bedre
kvinners arbeids- og livssituasjon.
Stiftelsens arbeid skal ta sikte på:
-

å komme de mest fattige og underprivilegerte til gode
å dekke behov som mottakeren selv oppfatter som presserende og viktige
å dekke individers, familiers og lokalsamfunns langsiktige utviklingsbehov, balansert mot behovet for akutt
nødhjelp
å yte hjelp til selvhjelp
å aktivisere og utnytte lokale ressurser, tilpasset eksisterende infrastruktur
å tilpasse seg den aktuelle situasjon og mottakerens evne og mulighet til å benytte seg av bistanden
å integrere tiltak i en overordnet utviklingsstrategi, i nært samarbeid med nasjonale og lokale myndigheter
å overføre ledelse og videreutvikling av prosjekter til mottakeren så snart som mulig
å unngå å skape økonomisk eller administrativ avhengighet av giveren
å verne om naturressurser og miljø.

ADRA Norge vil motivere og engasjere barn, unge og voksne i Norge i forhold til de globale utfordringene som
stiftelsen har som mål å adressere.
§ 3 - GRUNNKAPITAL
Stiftelsen er dannet etter vedtak i Syvendedags Adventistsamfunnet, Den norske union om å stille til rådighet for
formålet en grunnkapital på kr 1 000 000.
§ 4 - FINANSIERING
Stiftelsen finansierer sin virksomhet gjennom organiserte årlige innsamlinger; gaver og tilskudd, samt støtte fra norske
og utenlandske myndigheter.
§ 5 - VERNETING
Stiftelsens verneting er i Hole kommune.
§ 6 - STYRE
Stiftelsen ledes av et styre bestående av syv til ni medlemmer. Styret og dets leder velges av stifteren. Ved valg av
styre skal det søkes å samle relevant kompetanse. Styremedlem tjenestegjør i tre år. Generalsekretæren er styrets
sekretær og har møte- og talerett, samt rett til protokolltilførsel.
§ 7 - REPRESENTASJON
Styret representerer stiftelsen utad og tegner dens firma. Styret kan bestemme at styreleder og et styremedlem i
fellesskap skal tegne stiftelsens firma. Styret kan meddele prokura.

§ 8 - GENERALSEKRETÆR
Stiftelsens daglige ledelse forestås av en generalsekretær som ansettes av stiftelsens styre. Ansettelsen må
godkjennes av stifteren. Generalsekretæren kan ansettes på åremål.
Generalsekretærens avlønning vedtas av styret og skal være innenfor rammene av stifterens lønnsregulativ.
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§ 9 - REVISJON
Stiftelsens regnskap skal revideres av registrert eller statsautorisert revisor valgt av stifteren.
§ 10 - ÅRSBERETNING
Stiftelsens styre avgir hvert år overfor stifteren et regnskapssammendrag og melding om driften.
§ 11 - VEDTEKTSENDRING
Stiftelsens styre kan endre disse vedtekter, forsåvidt bestemmelsen ikke gjelder formålet med stiftelsen, etter forslag
fra eller etter samtykke fra stifteren. Ved endring av formålet må vilkårene i § 12 være oppfylt.
§ 12 - OPPLØSNING
Stiftelsens styre kan med samtykke fra stifteren beslutte oppløsning av stiftelsen når formålet ikke lenger lar seg
etterleve, herunder innbefattet økonomisk grunnlag eller vesentlig endring i offentlige rammebetingelser eller styring,
eller er kommet i strid med stifterens forutsetninger for den disposisjon som danner grunnlaget for stiftelsen.
Stiftelsestilsynet skal i tråd med stiftelseslovens § 52, 1.ledd, velge et avviklingsstyre for stiftelsen etter at et slikt
vedtak er fattet og godkjent av Stiftelsestilsynet. Dette styret trer i stedet for styret og generalsekretæren.
Ved oppløsning av stiftelsen ønsker stifteren at følgende retningslinjer følges:
a) Eventuelle bevilgninger fra offentlige myndigheter som ikke er benyttet i henhold til forutsetningene for
bevilgningen, tilbakebetales.
b) Øvrig nettoformue skal tilfalle det arbeidet Syvendedags Adventistsamfunnet, Den norske union driver med
tilsvarende formål.
§ 13 - STIFTELSESLOVEN
Forøvrig gjelder stiftelseslovens bestemmelser.
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