VEDTEKTER FOR HUMAN RIGHTS HOUSE FOUNDATION
Vedtatt den 11. mai 1992, med endringer av 6. mai 1996, 1. september 1998, 8. mai 2000, 13.
mars 2013, 21. april 2015 og 23. januar 2017.
§1
NAVN
Stiftelsens navn er Human Rights House Foundation.
§2
FORMÅL
Human Rights House Foundation sitt formål er å beskytte, styrke og støtte
menneskerettighetsorganisasjoner og -forkjempere lokalt og forene dem i et internasjonalt
nettverk av menneskerettighetshus.
§3
GRUNNKAPITAL
Stiftelsens grunnkapital utgjør NOK 140.000,- og skal være urørlig. Av stiftelsens inntekter og
bidrag skal det hvert år tillegges et så stort beløp til grunnkapital at det kompenserer for verditap
gjennom inflasjon.
§4
STYRETS UTNEVNELSE OG SAMMENSETNING
Styret avholder årsmøte en gang per år. Styret velges av årsmøtet på bakgrunn av innstilling fra
valgkomiteen. Styret skal bestå av 5 til 7 medlemmer. Styrets leder velges for ett år av gangen,
lederen har ved stemmelikhet dobbeltstemme.
Styremedlemmer velges for to år. Ett medlem velges av og blant de ansatte. Alle ansatte er
valgbare med unntak av daglig leder og mellomledere. Styret er vedtaksført når minst halvparten
av medlemmene er tilstede. Beslutninger fattes med alminnelig flertall med unntak for endring av
disse vedtekter som krever 3/4 flertall.
§5
STYRETS OPPGAVER OG SAKSBEHANDLING
Styret er stiftelsens øverste myndighet og representerer stiftelsen utad. Styrets leder, eller to
styremedlemmer i fellesskap, tegner stiftelsens firma.
Det tilligger styret bl.a. å:
1. Sørge for en best mulig forvaltning av stiftelsens kapital, derunder besørge en faglig forsvarlig
vurdering av de prosjekter det skal gis støtte til.
2. Disponerer grunnkapitalens avkastning i overensstemmelse med stiftelsens formål.
3. Ansette og fastsette godtgjørelse for daglig leder og styrets medlemmer.
4. Sørge for at det blir ført regnskaper og at disse blir revidert.
5. Avholde årsmøte.
6. Velge revisor og godkjenne revisors godtgjørelse.
7. Endre stiftelsens vedtekter med unntak av formålet.

Forøvrig gjelder stiftelseslovens alminnelige bestemmelse om styremedlemmers stilling, om
styrets oppgaver og saksbehandling.
§6
VALGKOMITE
Årsmøtet velger en valgkomite bestående av tre personer hvorav minst to verken bør være
tidligere eller nåværende styremedlem. Styret utarbeider mandat for valgkomiteen.
§7
RÅD
Styret bør oppnevne et råd på inntil 8 personer som på årlig basis gir sine råd og innspill
vedrørende HRHFs strategier og prioriteringer. Rådet har ikke beslutningsmyndighet over
HRHFs disposisjoner. Rådet skal ha minst to representanter fra menneskerettighetshus utenfor
Norge og minst to internasjonale menneskerettighetseksperter med tilknytning til nettverket.
Rådsmøtene ledes av styrets leder. Styret fastsetter rådets mandat.
§8
DAGLIG LEDER
Styret kan ansette daglig leder og utarbeider da instruks for dennes arbeid. Den daglige leder skal
forberede sakene som skal behandles i styret og skal møte i styret når han/hun blir bedt om det.
Den daglige leder skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Forøvrig gjelder
stiftelseslovens alminnelige regler om forretningsførerens stilling for den daglige leder.
§9
OPPHØR AV STIFTELSEN
Dersom stiftelsens formål
- ikke lenger lar seg etterleve, herunder medregnes at stiftelsens kapital er utilstrekkelig til å
tilgodese dens formål på en rimelig måte,
- er blitt åpenbart unyttig,
- er kommet i strid med stifternes hensikt, eller
- er blitt åpenbart uheldig eller åpenbart ufornuftig,
kan styret med 3/4 flertall beslutte at stiftelsen skal opphøre.
Ved beslutning av opphør av stiftelsen skal stiftelsens kapital tilfalle en eller flere organisasjoner
som arbeider for å fremme de samme formål etter styrets valg.

