
 

 

 
 

Vedtekter for Dyrevernalliansen  
(Org.nr.: 983 482 392) 
 
 
 
§1 Opprettelse 
Stiftelsen «Dyrevernalliansen» ble dannet den 11.juni 2001 av Anton Krag, Live Kleveland og Christine 
Hvitsand ved at en gave på totalt kr. 500,- ble overgitt stiftelsen i gavebrev av 11. juni 2001. Gaven 
utgjør stiftelsens grunnkapital. Stiftelsens engelske navn er "Norwegian Animal Protection Alliance". 
 
 
§2 Formål 
Stiftelsens formål er å:  

• Fremme dyrs interesser, særlig overfor offentlige myndigheter og næringsliv. 
 

• Dokumentere menneskelige overgrep mot dyr, særlig overgrep som angår dyr i kommersiell 
utnyttelse og overgrep som vernes av gjeldende lovverk. 
 

• Øke tilgjengeligheten til informasjon om menneskelige overgrep mot dyr overfor 
dyrerettighets- og dyrevernorganisasjoner, myndigheter, næringsliv, media og enkeltpersoner. 
 

• Dyrevernalliansen arbeider med demokratiske metoder, og støtter aldri voldelige 
aksjonsformer.  

 
 
§3 Styrets sammensetning 
Stiftelsens øverste besluttende organ er et styre med minst tre styremedlemmer og eventuelt 
varamedlemmer. Maksimalt antall er seks styremedlemmer og seks varamedlemmer. 
 
De ansatte i stiftelsen har krav på en observatør ved styremøtene. 
 
Styret fatter alle vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. 
 
Styremedlemmene oppnevnes for en gitt periode eller til de selv velger å fratre. Det sittende styret 
utpeker nye styremedlemmer og fastsetter funksjonstid. Dyrevernalliansens ansatte skal ved valg av 
nye styremedlemmer ha stemmerett tilsvarende ett styremedlem. Det styremedlemmet som fratrer, 
har stemmerett med mindre vedkommende selv velger å fratre.  
 
Styremedlemmer kan ikke være ansatt eller ha styreverv i andre nasjonale norske 
dyrevernorganisasjoner. Ved tvilstilfeller avgjør styret ved alminnelig flertall. 
 
Flertallet av styremedlemmer medregnet styreleders dobbeltstemme kan ikke være ansatt i stiftelsen. 
 
Styret er vedtaksdyktig med minst tre styremedlemmer eller varamedlemmer. Styremedlemmer kan 
ikke la seg representere ved fullmektig i styremøter, men kan avgi skriftlig forhåndsstemme i konkrete 
saker. 
 
Hvis ett av styremedlemmene dør, velger gjenlevende styre et nytt styremedlem. Hvis ett av 
styremedlemmene får frafall og det gjenværende styret må regne det som  usannsynlig at 
vedkommende vil tiltre vervet igjen innen rimelig tid og senest innen 6 måneder, velger gjenværende 
styre et nytt styremedlem.  
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§4 Styrets beslutningsmyndighet og plikter 
Styret skal sørge for at stiftelsens midler benyttes til å oppfylle stiftelsens formål. Styret skal sørge for 
at regnskap foreligger i henhold til norsk lov, og for at regnskapsåret følges fra 1. januar til 31. 
desember. Styret skal sørge for at årsberetning foreligger innen utgangen av mars måned påfølgende 
år.  
 
Styremøte skal avholdes minst to ganger pr. år. Det skal føres protokoll fra alle styremøter.  
Styret kan ved styrevedtak opprette andre organer for stiftelsen. Styret ansetter daglig leder, og har 
vetorett ved andre faste ansettelser. 
 
 
§5 Signatur og prokura 
Stiftelsen forpliktes ved styret. Styret kan meddele prokura. To av styremedlemmene i fellesskap 
innehar stiftelsens signatur. 
 
 
§6 Tvisteløsning 
Ved uenighet mellom styremedlemmene, f.eks. i tilfeller der styrevedtak ikke oppnås, skal konflikten 
søkes løst ved megling hos en uavhengig person eller instans som partene enes om. 
 
 
§7 Endringer i vedtektene 
Disse vedtektene kan bare endres etter enstemmig styrevedtak.  
 
 
§8 Oppløsning og omdanning 
Etter enstemmig styrevedtak kan stiftelsen nedlegges, slås sammen med andre organisasjoner med 
vesentlig likeartet formål, deles eller endres på annen måte. Godkjennelse/uttalelse fra stifteren er 
unødvendig. 
 
 
§9 Fordeling av aktiva ved nedleggelse 
Ved nedleggelse skal aktiva som ikke er forbrukt fordeles av styret slik at de best mulig bidrar til 
oppfyllelsen av stiftelsens formål, enten i Norge eller i utlandet. Arkiv, bibliotek, innholdet av 
harddisker o.l. informasjon skal fortrinnsvis gis til de enkeltpersoner eller sammenslutninger i Norge 
som best er i stand til å oppfylle stiftelsens formål.  
 
 
Sist endret gjennom enstemmig styrevedtak 17. september 2015 
 


