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Signert på stiftelsesmøtet i Kristiansand, Norge 21. juni 2011 
Endret av styret den 14. desember 2016 
 
1. GRUNNLAG 
1.1  Navnet på stiftelsen var på tidspunktet for grunnleggelsen Refugee Alliance. 

Desember 2016 ble navnet endret til Brave Heart Stiftelsen (BH). Stiftelsen ble 
etablert av Stephen Muteba Kaumba og Sigrun Sina Saltbones som en non-profit 
organisasjon for å styrke, tjene og støtte flyktninger, vertssamfunn og andre 
mennesker i nød. 

1.2 Brave Heart Stiftelsen eksisterer for å styrke, tjene og støtte flyktninger, 
vertssamfunn og andre mennesker i nød. BH arbeider for å fremme ekstrem godhet 
mot dem som har opplevd ekstrem ondskap. Organisasjonens arbeid er motivert av 
Guds betingelsesløse kjærlighet til alle mennesker, og særlig for dem som opplever 
krig, traumer og andre former for lidelse. 

1.3  Brave Heart Stiftelsen bygger på kristne verdier, med spesielt fokus på misjon, 
utvikling og traumebehandling. Organisasjonen opprettholder alle verdier og 
prinsipper i FNs menneskerettighetserklæring, og vil tjene alle mennesker uansett 
tro, etnisitet, nasjonalitet eller språk. 

 
2. FORMÅL 
Formålet med stiftelsen er å: 
2.1  Styrke, tjene og støtte flyktninger, vertssamfunn og andre mennesker i nød. 
2.2  Reise opp de som føler seg knust, slik at de blir gjenopprettet, blomstrer og kan 

styrke andre. 
2.3  Gjøre mennesker modige og utruste dem til å elske Gud og tjene mennesker i nød. 
2.4  Støtte utvikling, bistand og positiv endring for personer og samfunn. 
2.5  Fremme fred, toleranse og fellesskap mellom mennesker og grupper. 
2.6  Nå de unådde med Guds kjærlighet. 
 
3. STYRET 
3.1  Stiftelsen ledes av et styre bestående av 5-7 medlemmer som velges for en tre års 

periode, fornybar to ganger av Rådet. 
3.2  Styret skal bestå av minst 40% kvinner / menn, og grunnleggerne er faste 

medlemmer. 
3.3  Styret er ansvarlig for å påse at organisasjonen overholder de plikter som kreves 

etter loven i landet der man jobber. Beslutninger fattes ved beslutningsdyktighet, 3-4 
styremedlemmer er til stede. Ved likt stemmeutfall, har styreleder dobbeltstemme. 
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3.4  Styret kan etablere et hovedkontor for å utføre de oppgaver og arbeide for å oppfylle 
formålet med organisasjonen, dens intensjon, visjon og vedtekter. 

3.5  Styret kan ansette en direktør og en daglig leder. Direktør og daglig leder vil være 
ansvarlige for den daglige driften av stiftelsen i henhold til stillingsbeskrivelse 
godkjent av styret. Daglig leder vil være ansvarlig for den daglige administrative-, 
operasjonelle- og økonomiske driften av organisasjonen, mens direktøren vil gi 
visjonær-, offentlig- og åndelig ledelse av organisasjonen. Rollen som direktør eller 
daglig leder kan fylles av en av styremedlemmene. Direktør og daglig leder vil arbeide 
i nært samarbeid og begge rapportere til styret. 

3.6  Styret skal møtes minst to ganger i året. 
 

4. RÅD 
4.1  Rådet består av 5-7 medlemmer, og skal nominere og velge styremedlemmer. Rådet 

kan oppnevne en valgkomité blant sine medlemmer til å nominere kandidater. 
4.2  Det rådgivende utvalget skal gi råd på forespørsel fra styret, og møtes minst en gang i 

året. 
 
5. ØKONOMI 
5.1  Kapital ved grunnleggelsen av stiftelsen er kr 100 000, - 
5.2  Finansieringen kan komme fra donasjoner, offentlige midler, sponsoravtaler og andre 

inntektsbringende aktiviteter og tiltak i regi av organisasjonen, partnere eller 
støttespillere. 

5.3  Stiftelsen skal ha revisor, og skal til enhver tid opptre i samsvar med dagens lover i 
Norge og i alle land der stiftelsen er registrert. Vi har nulltoleranse for korrupsjon i 
alle former. 

5.4  Brave Heart Stiftelsen vil arbeide for å opprettholde en kostnadseffektiv strategi for å 
sikre maksimal fokus på implementering og i respekt for både givere og mottakere. 

 
6. ENDRINGER I VEDTEKTENE 
6.1  Endringer i vedtektene eller endringer av stiftelsen skal meldes til Stiftelsestilsynet i 

Norge, som påkrevd i kapittel 6 i lov om stiftelser i Norge. 
6.2  Ved endringer i vedtektene, må innholdet i stiftelsen alltid opprettholdes. 
 
7. OPPLØSNING 
7.1  Oppløsning av Brave Heart Stiftelsen kan skje dersom formålet ikke lenger er 

relevant, eller er blitt meningsløst, eller dersom finansieringen ikke er tilstrekkelig for 
å tjene formålet på en tilfredsstillende måte. I et slikt tilfelle kan styret unisont bli 
enige om å anvende Stiftelsestilsynets retningslinjer for nedleggelse. 

7.2  Eiendeler skal i tilfelle oppløsning overføres til annet arbeid med formål å styrke 
flyktninger, vertssamfunn eller andre mennesker i nød. 

 

 


