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VEDTEKTER 
for 

Stiftelsen Rettferd 
 
 
1. Opprettelse 

Stiftelsen Rettferd ble etablert 2. oktober 1999 (jfr. protokoll fra stiftelsesmøtet). 
 
Stiftelsen skal videreføre det arbeid som tidligere ble utført av foreningen 
Landsforeningen Rettferd for taperne, som ble etablert 16.09.93. 
 

2. Grunnkapital 
Stiftelsens grunnkapital er kr 108.800. Grunnkapitalen består av kontormateriell verdsatt 
til kr 108.000 i henhold til vedlegg. Grunnkapitalen er urørlig. 

 
3. Formål m.v. 

Stiftelsens formål er å bidra til at taperne skal få bedret sin livssituasjon. Stiftelsen skal 
arbeide for at forholdene blir lagt til rette for å forhindre at flere blir tapere. 
 
Stiftelsen skal spesielt hjelpe følgende grupper: 

• Feilplassert i skolehjem, barnehjem og fosterhjem 

• Utsatt for seksuelle overgrep 

• Mangelfull skolegang 

• Tap og traumer gjennom urettferdig behandling og svikt i det offentlige 
hjelpeapparat 

• Forebyggende virksomhet, bl.a. fattigdomsbekjempelse, hindre forfall i skolen o.l. 

• Støtte og bidra til å fremme organisasjoner som har som målsetting å inkludere 
svakt stilte barn, med særlig vekt på forebyggende virksomhet mot fremtidig 
potensielle samfunnstapere 

• Stiftelsen kan hjelpe til med å innhente dokumenter og skrive søknad om 
erstatning til stat og kommune  

 
4. Økonomi 

Stiftelsens aktivitet skal finansieres ved bruk av avkastningen av stiftelsens 
grunnkapital, evt. offentlige tilskudd, gaver fra private og faste givere innenfor rammen 
av det vedtatte driftsbudsjett for perioden. 
 
Alle som ønsker å støtte Stiftelsen Rettferd sin virksomhet kan forplikte seg til å gi et 
fast årlig beløp. 
 
Fast givertjeneste medfører plikt til å støtte stiftelsens virksomhet gjennom betaling av et 
fast årlig beløp samt rett til å ha innflytelse over stiftelsens drift, jfr. pkt. 5 og 6. 
Stiftelsens styres enstemmige vedtak kan utelukke faste givere som med sin opptreden 
skader stiftelsens målsetting og/eller virksomhet.  
 

5. Landsmøtet 
Landsmøtet er et ”annet organ” i henhold til stiftelsesloven § 36, og har myndighet til: 
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a) å velge styremedlemmer og å avsette styremedlemmer når vilkårene i stiftelsesloven 
§ 29 annet ledd er til stede. Landsmøtet velger leder, nestleder syv medlemmer og 
to varamedlemmer 

b) å fastsette styremedlemmenes godtgjørelse 
c) å føre tilsyn med stiftelsens virksomhet 
d) å avgi uttalelse om årsregnskap og årsberetning 
e) å beslutte granskning 
f) å velge stiftelsens revisor 
g) å beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra stiftelsens styre 
h) å avgi uttalelse til stiftelsens styre eller annet organ i stiftelsen 
 
Landsmøtet skal holdes hvert annet år innen utgangen av september måned. Stiftelsens 
styre fastsetter tid og sted for neste landsmøte. 
 
Faste givere over 18 år har møte-, tale- og stemmerett når det har vært fast giver fra før 
årsskiftet før landsmøtet og beløpet er betalt. 
 
Kollektive givere har rett til å møte med en representant hver når denne har fullmakt til å 
delta på vegne av kollektivet. 
 
Faste givere er valgbare til verv i stiftelsen når de har stemmerett. Støttegivere har ikke 
stemmerett. 
 
Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være innsendt til stiftelsens styre 
senest 8 uker før landsmøtet tar til. Stiftelsens styre gir innstilling til forslaget. 
 
Innkalling til landsmøtet skal skje skriftlig til alle registrerte faste givere med 6 ukers 
varsel for ordinært landsmøte og 4 ukers varsel for ekstraordinært landsmøte.  
 

6. Stiftelsens styre 
Stiftelsens styre er stiftelsens øverste organ, i henhold til stiftelsesloven  
§ 30. 
 
Stiftelsens styre skal bestå av leder, nestleder, syv medlemmer og to varamedlemmer. 
Leder og nestleder velges for 4 år Styremedlemmene velges som hovedregel for 4 år. 
Det kan foretas gjenvalg. 
Både 1. og 2. varamedlem innkalles fast til styremøtene. 
Stiftelsens styre utpeker valgkomité. Fra 01.01.2016 er det utarbeidet en egen instruks 
for valgkomiteen, som følger stiftelsens vedtekter. 
 
Stiftelsens styre skal ha møter minst 4 ganger i året, og er beslutningsdyktige når mer 
enn halvparten av styrets medlemmer/varamedlemmer er til stede. Vedtak gjøres med 
alminnelig flertall blant de møtende, og ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. 
 
Stiftelsens styre skal lede Stiftelsen Rettferd i samsvar med stiftelsens formål, vedtekter 
og organisasjonsmessige beslutninger.  
Stiftelsens styre skal forberede, behandle og vedta årlige budsjetter og regnskap, og 
treffe de beslutninger de ellers har myndighet til. 
Stiftelsens styre skal hvert år avgi årsberetning om stiftelsens virksomhet samt godkjent 
og revidert årsregnskap, som sendes Brønnøysundregistrene. 



Vedtekter for Stiftelsen Rettferd for taperne - sist endret 10.12.19  Side 3 av 3 

Stiftelsens styre skal utarbeide periodiske regnskapsrapporter og føre kontroll med 
vedtatt budsjett. 

 
7. Arbeidsutvalg 

Arbeidsutvalget er et ”saksforberedende organ” i henhold til stiftelsesloven § 36. 
Arbeidsutvalget består av styrets leder, styrets nestleder, generalsekretær og en av de 
ansatte ved kontoret. 
Arbeidsutvalget forbereder sakene som skal behandles av stiftelsens styre og behandler 
ellers nødvendige saker mellom styremøtene etter retningslinjer fra stiftelsens styre. 
Arbeidsutvalgsmøtene skal avholdes senest 2 -to- uker før stiftelsens styremøter. 
 

8. Taperkontoret 
Stiftelsen Rettferd skal ha et kontor med fast ansatt generalsekretær og ellers ansatte 
etter behov. Kontorsted er Dokka i Nordre Land kommune. 
Stiftelsens styre tar avgjørelser vedrørende driften av kontoret.  
Generalsekretæren og en av de ansatte er styrets sekretær med tale- og forslagsrett. 

 
9. Styremedlemmenes godtgjørelse 

Stiftelsesloven § 40 forutsetter at det skal gis en godtgjørelse til styremedlemmer som 
står i rimelig forhold til det arbeid og ansvar som følger av vervet. 
Dersom styremedlemmer utfører arbeid for  stiftelsen som ikke hører inn under 
styrevervet og dette medfører tapt arbeidsinntekt, dekkes dette etter Statens regulativ. 
Landsmøtet fastsetter satsene i eget reglement. 

 
10. Vedtektsendringer 

Endringer i disse vedtektene krever ¾ flertall i fulltallig styre. 
Forslag til vedtektsendringer skal forelegges styrets medlemmer minimum 8 dager før 
vedtak fattes.  

 
11. Omdanning av stiftelsen 

Med omdanning menes endring eller opphevelse av stiftelsen, i tillegg dersom stiftelsen 
slås sammen med en eller flere andre stiftelser eller deles i flere stiftelser.  
Stiftelsens midler skal ved eventuell opphevelse tilfalle lignende formål. 

 
     Eventuell omdanning skjer i henhold til stiftelseslovens kapittel 6 om omdanning. 
 
Disse vedtektene ble fastsatt i styrets stiftelsesmøte 2. oktober 1999, endret på landsmøtet 08.06.01 (punkt 5 
sjette avsnitt), 24.08.03 (navneendring) og 18.08.07 (punkt 6 første avsnitt, antall medlemmer i styret).  
- Omfattende endringer vedtatt av landsmøtet 15.08.09: (Pkt. 1 siste ledd, nytt pkt. 2, pkt. 3 som tidligere var 
pkt. 2, nytt pkt. 4 som tidligere var pkt. 3, nytt pkt. 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11). 
- Endringer vedtatt av landsmøtet 17.09.11: Punkt 5 annet ledd (september), punkt 6 første avsnitt annet 
punktum (hovedregel) og nytt nest siste punktum i punkt 6 første ledd. 
- Endringer vedtatt av styret 09.11.11: Punkt 5 tredje ledd (… fast giver i 8 uker…) 
-Endringer vedtatt av styret 19.09.13: Nytt siste avsnitt i punkt 3 om formål og endring i punkt 5, 3. avsnitt -    
 fast giver fra før årsskiftet (tidligere 8 uker) 
- Endringer vedtatt av styret 16.12.14. Punkt 5a ( Landsmøtet velger leder….. - tillegg) 
. Punkt 6, første avsnitt (Ved første gangs valg…. - strøket) (Leder og nestleder….. - tillegg) 
- Endringer vedtatt av styret 07.12.15: punkt 4. Økonomi: Underpunktene 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4 - strykes. 
Punkt 6.Setning tilføyes etter - Stiftelsens styre utpeker valgkomite. - Tilføyelse: «Fra 01.01.2016 er det 
utarbeidet en egen instruks for valgkomiteen, som følger stiftelsens vedtekter.» Punkt 7. Tilføyelse -  setning 
til slutt – «Arbeidsutvalgsmøtene skal avholdes senest 2-to- uker før stiftelsens styremøter» 
10.12.2019: (Navneendring) 


