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VEDTEKTER 

 

FOR 

 

NEW CHANCE 12.04-2012 

 

  

1. Navn 

 

Stiftelsens navn er New Chance. Den er en alminnelig stiftelse. 

Stiftelsens opprinnelige navn var Noela Stiftelsen, men den er nå døpt om til New 

Chanse. 

 

2. Formål 

 

Stiftelsens formål er på ideelt non-profit grunnlag å etablere et barnehjem i Goma / 

Kongo og drifte dette. 

Barnehjemmets navn blir ” New Chance ” 

Det skal i hovedsak drives av personer som har vært i lignende situasjon og fått 

hjelp, derfor navnet. Barnehjemmet skal hjelpe hjemløse barn, jenter utsatt for 

seksualisert vold og barn med HIV i alderen 0-16 år. 

Det er og et underliggende formål å gi ungdommene i Goma / Kongo et bedre 

grunnlag for å klare seg den dagen de skal møte den virkelige verden. Det i utslag av 

bedre utdanning, opplæring i yrkesfag som søm og trearbeid, bedre engelsk 

kunnskap, som igjen åpner nye muligheter. Det kan bli aktuelt å åpne andre sentre 

med tiden.  

 

3. Grunnkapital 

 

Stiftelsens grunnkapital er kr 100.000,-. 

 

4. Styret 

 

4.1 Oppnevnelse, sammensetning og tjenestetid 

 

Stiftelsens styre skal ha fra 2 til 7 medlemmer. Det første styret oppnevnes som 

fastsatt i stiftelsesdokumentet. Senere oppnevnes styre/styremedlemmer og styreleder 

av styret. 

 

Tjenestetiden for styremedlemmer er 2 år, regnet fra oppnevnelsen. Styremedlemmer 

og styreleder kan re-oppnevnes. 

 

4.2 Myndighet og ansvar 

 

Styret er stiftelsens øverste organ.  

Forvaltningen av stiftelsen hører under styret.  

Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar 

med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for 

betryggende kontroll. 
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4.3 Vedtaksførhet 

 

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede 

eller deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle 

medlemmene av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av 

saken.  

 

4.4 Flertallskrav 

 

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 

møtelederen har stemt for.  

 

Ved valg eller ansettelser anses den valgt eller ansatt som får flest stemmer. Styret 

kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall 

av de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, 

avgjøres valget ved loddtrekning. I andre tilfeller av stemmelikhet gjelder det 

møtelederen har stemt for.  

 

5. Daglig leder 

 

Styret kan ansette en daglig leder.  

 

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet og skal følge de 

retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som 

etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.  

 

Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og 

forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.  

 

6. Inhabilitet 

 

Et styremedlem eller en daglig leder må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen 

av spørsmål som har slik særlig betydning for ham eller henne selv eller for hans 

eller hennes nærstående, at vedkommende må anses for å ha en fremtredende 

personlig eller økonomisk særinteresse i saken.  

 

Et styremedlem eller en daglig leder kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller 

avgjørelsen når han eller hun har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig 

institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen 

fremtredende særinteresse i saken, eller når han eller hun i slik egenskap tidligere 

har deltatt i behandlingen av saken. 
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7. Representasjon utad 

 

Styret representerer stiftelsen utad.  

 

Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å representere stiftelsen utad, 

alene eller i fellesskap. Styret kan når som helst kalle tilbake fullmak ten.  

 

Daglig leder representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige ledelse  

 

8. Godtgjørelse 

 

Styret fastsetter godtgjørelsen til styremedlemmene og daglig leder. Godtgjørelsen 

skal stå i rimelig forhold til det arbeid og ansvar som følger med vervet eller 

stillingen. Stiftelsestilsynet kan sette ned godtgjørelse som er urimelig høy.  

9. Revisor 

 

Stiftelsen skal ha en registrert eller statsautorisert revisor. Revisor velges av den 

eller de personer eller organer som etter vedtektene velger eller oppnevner styrets 

medlemmer.  

 

10. Forvaltning av stiftelsens kapital 

 

Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas 

tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende 

avkastning for å ivareta stiftelsens formål.  

 

Stiftelsens overskudd etter eventuell overføring til grunnkapital blir etter styrets 

nærmere bestemmelse å anvende til formål angitt i pkt 2. .  

 

 

11. Utdeling og lån mv fra stiftelsen 

 

Utdeling av stiftelsens midler vedtas av styret. Utdelingene skal være i samsvar med 

stiftelsens formål. Styret bestemmer hvor stor del av midlene som til enhver tid skal 

anvendes og hvilke av de angitte formål det skal anvendes midler til.  

 

Det kan ikke foretas utdelinger til oppretteren, til oppretterens nærstående (som 

definert i stiftelsesloven) eller til selskap der noen av disse hver for seg eller til 

sammen har slik bestemmende innflytelse (som definert i stiftelsesloven). Hvis det 

foreligger særlige grunner, kan Stiftelsestilsynet gjøre unntak.  

 

For lån fra stiftelsen gjelder de begrensninger som følger av stiftelsesloven.  
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