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Vedtekter for stiftelsen Atlas-alliansen 
(Revidert 12.12.2019) 
 
Den alminnelige stiftelsen Atlas-alliansen ble etablert med basis i midler innsamlet 
gjennom Norsk Rikskringkastings TV-innsamlingsaksjon ET NYTT LIV i 1991.  
Stiftelsens forvaltningskapital skal om mulig utvides gjennom nye TV-aksjoner eller 
annen virksomhet.  
 
§ 1 Formål  
Stiftelsens formål er å styrke og utvikle bistanden og fremme menneskerettigheter for 
funksjonshemmede i land utenfor Norge og virke som pådriver og rådgiver for 
myndigheter og bistandsorganisasjoner i Norge.  
 
§ 2 Grunnkapital, plassering og sted  
Stiftelsens grunnkapital er NOK 200.000,- og gitt av det norske folk gjennom TV-
aksjonen. Stiftelsens midler skal plasseres med betryggende sikkerhet til best mulig 
avkastning.  
Stiftelsen er hjemmehørende i Oslo kommune.  
 
§ 3 Organisasjoner  
Stiftelsens formål skal realiseres gjennom stiftelsen og i samarbeid med 
organisasjonene som får økonomisk støtte fra stiftelsen. Formell tilknytning til stiftelsen 
skal gis til medlemsbaserte norske organisasjoner av funksjonshemmede som 
driver/eller planlegger et utviklingssamarbeid i samsvar med alliansens formål og 
prinsipper. Organisasjoner som har en formell fast tilknytning til stiftelsen benevnes 
enten som grunnorganisasjoner eller tilknyttede organisasjoner.  
 
En grunnorganisasjon skal ha lang og omfattende erfaring fra arbeid med å styrke 
menneskerettighetene til funksjonshemmede i fattige land.  
 
Samtlige styremedlemmer må gi sin tilslutning til beslutninger om hvilke organisasjoner 
som skal være grunnorganisasjoner og tilknyttede organisasjoner.   
 
Andre organisasjoner kan også motta råd, veiledning og midler fra Atlas-alliansen. Det 
kan inngås samarbeidsavtale med andre etter nærmere regler fastsatt av styret. 
 
§ 4 Styre  
 
Styret skal ha minimum 5 medlemmer og maksimum 9 medlemmer, alle med personlige 
vararepresentanter.  
 
Samtlige grunnorganisasjoner har rett til å være representert i stiftelsens styre med 1-en- 
representant og vararepresentant hver. Melding om hvem som er oppnevnt skal 
meddeles stiftelsen styre innenfor de tidsfrister som blir fastsatt. 
 
De tilknyttede organisasjoner har rett til å oppnevne 1-en- felles styrerepresentant med 
vararepresentant til stiftelsens styre. Dersom slik oppnevning ikke finner sted innenfor de 
tidsfrister styret fastsetter, kan styret beslutte å utpeke representant og vararepresentant 
blant personer som representerer de tilknyttede organisasjonene. 
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Stiftelsens ansatte velger seg imellom en representant og vararepresentant til styret. 
Daglig leder er ikke valgbar, og deltar ikke ved valg av ansattes styrerepresentant. 
 
Innenfor rammen av denne paragrafs første ledd, kan styret utpeke eksterne 
styremedlemmer. Antallet eksterne styremedlemmer skal ikke overstige 1/3 av styrets 
faste medlemmer.  
  
Styremedlemmenes funksjonstid er to år. Et styremedlem kan reoppnevnes. Hvert 
styremedlem har én stemme.  
 
Styrets leder og nestleder, med funksjonstid på to år, velges av og blant styrets faste 
medlemmer. Styrets leder har ikke dobbeltstemme.  
 
Styret er vedtaksført dersom 2/3 av styremedlemmene er tilstede, eventuelt gjennom 
varamedlemmer. Med mindre noe annet fremgår i vedtektene krever vedtak i styret 
alminnelig flertall fra tilstedeværende styremedlemmer.  
 
Styret avholder møter så ofte styreleder finner behov for det, eller når daglig leder eller et 
styremedlem krever det.  
 
 
§ 5 Sekretariat  
Stiftelsens skal ha et sekretariat, som ledes av daglig leder. Sekretariatet er underlagt 
styret og rapporterer til dette. 
 



Vedtekter for stiftelsen Atlas-alliansen, revidert 12.12.2019, godkjent Stiftelsestilsynet 17.03.2020 4 

 

§ 6 Rådgivende organer  
 
Årlig fellessamling  
Alle grunnorganisasjoner og tilknyttede organisasjoner inviteres minimum en gang i året 
til en fellessamling. Årlig fellessamling skal skape en felles møteplass for alliansens 
bistandsansatte, styret, tillitsvalgte og eventuelt andre i organisasjonene. Tema for 
samlingen skal knyttes opp til relevante saker av prinsipiell og/eller strategisk art, og skal 
bidra til å styrke fellesskapet i alliansen. Styret er ansvarlig for samlingen.  
 
Bistandsfaglig utvalg  
Bistandsfagligutvalg er alliansens faglige organ i forhold som angår prosjektbistanden  
Utvalget skal bidra til økt bistandsfaglig kompetanse og koordinering i alliansen med det 
formål å sikre god kvalitet på bistanden.  
 
Alle organisasjonene i stiftelsen som har bistandsprosjekter med støtte fra Atlas-
alliansen kan møte i utvalget. Utvalget skal sørge for å holde alle organisasjoner i 
stiftelsen orientert om sitt arbeide. Utvalgets medlemmer har et særlig ansvar for å 
formidle diskusjoner i Bistandsfagligutvalg til egen organisasjon og på den måten bidra 
til å sikre god informasjonsflyt i stiftelsen.  
 
Utvalgets møter forberedes og ledes av daglig leder, som også fremmer utvalgets 
eventuelle innspill til styret.  
 
Råd og utvalg 
Styret kan opprette andre råd og utvalg etter behov. 
 
 
§ 7 Tildeling av midler  
Styret tildeler midler i overensstemmelse med stiftelsens formål.  
Tildeling av midler til nye - enten grunn- eller tilknyttede organisasjoner - som er 
innsamlet og/eller ervervet før organisasjonen ble tilsluttet stiftelsen, krever 
enstemmighet i stiftelsens styre.  
Endring av denne § 7 krever tilslutning fra samtlige styremedlemmer. 
 
 
§ 8 Regnskap, revisjon og kontroll  
Stiftelsens regnskaper føres ved stiftelsens sekretariat med mindre styret bestemmer 
noe annet.  
Regnskapene revideres av en statsautorisert revisor utpekt av styret. 
 
 
§ 9 Styringsdokumenter  
Stiftelsens styre fastsetter struktur, roller og mandat i Atlas-alliansen, herunder en 
nærmere beskrivelse av krav til grunnorganisasjoner og tilknyttede organisasjoner, 
stiftelsens organer og sekretariat, herunder rollefordelingen mellom disse samt 
stiftelsens formål, målsetninger og overordnede strategier.  
 
Stiftelsens styre fastsetter også prinsipper og retningslinjer for bruk av midler, som bl.a. 
skal omfatte en nærmere beskrivelse av innsatsområder, krav til søknader og 
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rapportering, prinsipper for tildeling av midler og retningslinjer for anvendelse av tildelte 
midler.  
 
Styringsdokumenter som omhandler forhold nevnt i denne paragraf kan ikke inneholde 
bestemmelser som er i strid med stiftelsens vedtekter. Fastsettelse og endring av 
styringsdokumentene krever ¾ flertall i ett fulltallig styre. 
 
 
§ 10 Vedtektsendringer, omdanning og oppløsning  
Styret kan med ¾ flertall i ett fulltallig styre foreta vedtektsendringer eller omdanne 
stiftelsen, med mindre stiftelsesloven uttrykkelig forbyr dette.  
Stiftelsen skal oppløses når stiftelsens styre beslutter det. Vedtak om oppløsning må ha 
tilslutning fra samtlige styremedlemmer. Hvis stiftelsen ved oppløsningen fortsatt har 
midler, skal disse fordeles forholdsmessig mellom grunnorganisasjoner og tilsluttede 
organisasjoner, basert på et gjennomsnitt av siste tre års bevilgninger. Disse midlene og 
framtidig avkastning fra disse skal anvendes i tråd med formålet og på den måte som er 
fastsatt i stiftelsens vedtekter og tilhørende styringsdokumenter, jfr. § 9. 
 


