STIFTELSEN CARITAS NORGE
STATUTTER
(Revidert 2004 og endret 2007)

Stiftelsen Caritas Norge ble opprettet av Oslo Katolske Bispedømme 11. november
1964.
Stiftelsen har sitt sete i Oslo.
FORMÅL
1. Caritas Norge er Den katolske kirke i Norges organisasjon for velferdsarbeid blant
innvandrere og de svakest stilte i landet samt bistandsarbeid i fattige land.
Organisasjonen skal gjøre sitt beste for å løse følgende oppgaver:
a) Bidra til at katolske menigheter og enkeltpersoner engasjerer seg i arbeidet for å
bedre de svakest stiltes livssituasjon.
b) Hjelpe innvandrere til rette i katolske menigheter og det norske samfunn, samt
arbeide for å dekke andre spesielle behov hos innvandrere og asylsøkere.
c) Gjennom informasjon vekke interesse for situasjonen i verdens fattige land, og
støtte bistandsarbeid i disse landene.
d) Gjennom utviklings- og nødhjelpsprosjekter støtte nasjonale lokale organisasjoners
arbeid for å bedre de fattiges levekår og flyktningers situasjon.
e) Arbeide for å finansiere de ovennevnte oppgaver i samarbeid med de katolske
menigheter, Norsk Katolsk Bisperåd og norske myndigheter.
2. Caritas Norge er i sitt sosiale virke ikke begrenset av konfesjonelle hensyn.
Stiftelsen skal på beste måte søke å samarbeide med andre organisasjoner på det
sosiale felt.
3. Caritas Norge er tilsluttet Caritas Internationalis, Roma, med de rettigheter og
forpliktelser dette medfører.
GRUNNKAPITAL
4. Stiftelsens grunnkapital er eiendommen Fagerborggaten 17, Oslo, Seksjon nr 2.
Gnr. 216, bnr.13)
RÅDSMØTE
5. Caritas Norge skal hvert år avholde rådsmøte med valg til styre.
Alle katolske menigheter i Norge har rett til å være representert på rådsmøtet. Hver
menighet har en stemme. En representant kan møte med fullmakt fra flere menigheter
og med tilsvarende antall stemmer.
Ordinært rådsmøte holdes hvert år innen utgangen av mai med minst 4 ukers varsel.

Ordinært rådsmøte behandler følgende faste saker:
a) Valg av møteleder.
b) Godkjennelse av representantenes fullmakter.
c) Godkjennelse av innkalling.
d) Stiftelsens styre skal fremlegge årsrapport med styrets beretning, resultatregnskap,
balanse og revisors beretning. Rådsmøtet skal kunne drøfte og komme med
merknader til stiftelsens årsrapport.
e) Stiftelsens styre skal fremlegge en handlingsplan som rådsmøtet skal kunne drøfte
og komme med merknader til.
f) Valg av styreformann og styremedlemmer.
g) Valg av valgkomité
h) Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.
i) Orientering og debatt om stiftelsens drift og planlagte virksomhet.
Andre saker som menighetene ønsker behandlet på rådsmøtet må være mottatt av
styret innen utgangen av februar.
Behandles skal bare de saker som står i innkallelsen.
6. Ekstraordinært rådsmøte kan innkalles av styret eller når minst tre menigheter eller
Norsk Katolsk Bisperåd forlanger det med minst 4 ukers varsel. Behandles skal bare
den eller de saker som står i innkallelsen.
VALGKOMITÉ
7. Valgkomiteen består av tre medlemmer hvorav et medlem skal være medlem av
stiftelsens styre. Styrets representant kan ikke være leder i valgkomiteen. Stiftelsens
styreleder kan ikke være medlem av valgkomiteen.
Valgkomiteen velges på ordinært rådsmøte og fungerer frem til neste ordinære
rådsmøte. Norsk Katolsk Bisperåd innstiller to kandidater til valgkomiteen og
stiftelsens styre innstiller sin egen kandidat.
Valgkomiteen finner på selvstendig grunnlag frem til kandidater til styret. De enkelte
menigheter kan, etter forutgående behandling i menighetsrådet, foreslå kandidater til
styret. Slike forslag skal fremmes overfor valgkomiteen senest en måned før
rådsmøtet.
Valgkomiteen skal, før valg i rådsmøtet, utarbeide en innstilling for rådsmøtet over
samtlige kandidater.
For å være valgbar må vedkommende kandidat oppfylle kirkerettens krav for
valgbarhet på samme måte som for valg til pastoralråd.
Valgkomiteen skal forut for rådsmøtet ha innhentet Norsk Katolsk Bisperåds
godkjennelse av forslag til kandidat(er) som styreleder.
STYRET
8. Stiftelsen ledes av et styre som velges av Caritas Norges rådsmøte etter innstilling
fra valgkomiteen.
Styret består av en styreleder og fire styremedlemmer. Ett av styrets medlemmer bør
være katolsk geistlig.

Valgperioden er fire år, med mulighet for gjenvalg. Halvparten av styret er på valg
hvert partallsår. Styreleder velges særskilt hvert fjerde år. Sammenhengende
funksjonstid i styret skal ikke overstige 12 år.
Styret velger blant styremedlemmene en nestleder.
9. Styret innkalles til møter etter styreleders beslutning eller hvis minst av to av
styremedlemmene krever det. Mer enn halvdelen av styrets medlemmer må være
tilstede for at styret skal være beslutningsdyktig. Møteleder er styreleder, eller ved
dennes fravær dets nestleder. Voteringer avgjøres ved alminnelig flertall. Ved
stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.
10. Styreleders underskrift sammen med en av styrets medlemmer forplikter
stiftelsen. Styret kan meddele prokura og bankfullmakter.
11. Styret er stiftelsens øverste ansvarlige organ.
Styret vedtar stiftelsens budsjett, regnskap og handlingsplaner og alle saker som
styret ikke har delegert til annen person eller som i vedtektene er bestemt skal
avgjøres av rådsmøtet.
Styret ansetter en generalsekretær som stiftelsens daglige leder. Til grunn for
generalsekretærs arbeid skal ligge en stillingsinstruks fra styret.
12. Styreleder eller en person spesielt delegert av styret representerer organisasjonen
utad.
13. Styreverv i Caritas er ulønnet.
OPPLØSNING
14. Caritas Norge kan bare oppløses av Norsk Katolsk Bisperåd. Midlene tilfaller Norsk
Katolsk Bisperåd som kan benytte disse i overensstemmelse med Caritas Norges
formål.
ENDRINGER
15. Endringer av disse statutter må vedtas av stiftelsens rådsmøte med 2/3 flertall og
må godkjennes av Norsk Katolsk Bisperåd.
Vedtatt på rådsmøte for Stiftelsen Caritas Norge på Mariaholm 8./9. mai 2004 og
godkjent av Norsk Katolsk Bisperåd 10. august 2004. Endringer vedtatt på rådsmøtet
13. mai 2007 og godkjent av Norsk Katolsk Bisperåd samme dato.

