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Vedtekter for 

Stiftelsen Robin Hood Huset 
Bergen, den 26. juni 2010 

 

 

 

§1  Navn m.v. 

Stiftelsens navn er Stiftelsen Robin Hood Huset. 

Stiftelsen har sete i Bergen. 

 

§2  Formål 

Stiftelsens formål er å drive Robin Hood Huset som et møtested for økonomisk vanskeligstilte. 

Robin Hood Huset skal også være en arena for sosiale aktiviteter, selvhjelpsvirksomhet, 

likemannsarbeid og sosialpolitisk velferd. Stiftelsen kan også i egen regi drive informasjons- og 

opplysningsvirksomhet, møtevirksomhet og på annen måte fremme brukernes interesser ved å 

synliggjøre aktuelle velferdsproblemer. 

 

Møtestedet skal være rus- og rusmiddelfritt og livssynsnøytralt, og stiftelsen skal være partipolitisk 

uavhengig. 

 

§3  Grunnkapital 

Stiftelsens grunnkapital er NOK 100.000. 

 

§4  Stiftelsens styre 

Stiftelsen skal ha et styre på syv medlemmer. Styremedlemmer kan gjenvelges. Det velges ett første 

og ett andre varamedlem. Varamedlemmer velges for ett år og kan gjenvelges. Varamedlemmene ha 

møte-, tale- og forslagsrett. 

 

Styremedlemmene velger styreleder og nestleder for inntil ett år av gangen. Den første gangen 

velges tre av medlemmene for ett år og fire for to år. 

 

Styret utpeker nye styremedlemmer for neste perioder. Styret skal tilstrebe kjønnsbalanse i styrets 

sammensetning, og at minst ett av styremedlemmene selv er eller har vært i Robin Hood Husets 

målgruppe. Styret skal ellers tilstrebe at styremedlemmene gjenspeiler en viss erfaringsmessig 

bredde. Ved supplering skal styret ellers tilstrebe valg av personer som er sosialt engasjert eller som 

kan tilføre styret en nødvendig kompetanse og/eller ett for formålet relevant kontaktnettverk. 

 

Det utbetales ikke styrehonorar. Dersom styremedlemmene skal ha utgifter refundert må dette på 

forhånd være vedtatt av styret. 

 

Styrets medlemmer har taushetsplikt tilsvarende bestemmelsene i Forvaltningsloven §13. 

Taushetsplikten gjelder også opplysninger om givere som ønsker anonymitet. 

 

§5  Styrets oppgaver 

Styret er stiftelsens øverste myndighet og tar alle avgjørelser, som ikke etter lov eller i henhold til 

disse vedtekter er lagt til et annet organ. Styret kan delegere myndighet til andre, jf. §9. Styret 

sørger for at det blir ført protokoll over styrebehandling, og at denne undertegnes av alle 

styremedlemmer som har deltatt i behandlingen. Styret sørger for at det utarbeides retningslinjer for 

driften av Robin Hood Huset. 
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§6  Styrets møter 

Styrets leder innkaller til møter med den hyppighet som kreves. Dersom styrets leder ikke følger 

dette opp har nestleder, daglig leder eller styremedlemmer adgang til selv å forestå innkallingen.. 

 

§7  Vedtaksførhet 

Styret er vedtaksført når flere enn halvparten av alle medlemmene er tilstede eller deltar i 

styrebehandlingen (kfr. §31 og §32 i Lov om stiftelser av 2001). 

 

Vedtak treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Står stemmene likt avgjør møteleders 

stemme utfallet. Det kan ikke stemmes blankt. Bestemmelser om inhabilitet i lov om stiftelser 

gjelder for styrets avstemninger og øvrige saksbehandling. 

 

Når et vedtak innebærer en endring av tidligere vedtak, kreves det likevel at minst 1/3 av alle 

styremedlemmer stemmer for endringen. 

 

§8  Daglig leder 

Styret ansetter en daglig leder og utarbeider en stillingsinstruks for stillingen. Dersom stiftelsen 

ikke har økonomi til å ansette en daglig leder må styret finne andre løsninger for driften av Robin 

Hood Huset. Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett til styremøtene og er styrets sekretær. 

 

§9  Andre organer 

Styret kan opprette og delegere myndighet til andre organer ved behov. Slike organ er fullt ut 

underlagt styrets omgjøringsrett og instruksjonsmyndighet. 

 

§10  Brukere og aktiviteter 

Brukere av huset skal så langt som mulig tas med på råd i spørsmål om husets innhold og 

aktiviteter. Styret kan overlate til brukerne av huset å avgjøre spørsmål om aktiviteter på huset, for 

eksempel ved et husmøte. Styret gir retningslinjer for hvem som kan delta i slikte fora, og om det 

skal kreves medlemskap og/eller kontingent for slik deltakelse. Styret skal også godkjenne 

eventuelle husregler etter forslag fra daglig leder og brukerfora. 

 

Robin Hood Huset skal være et rus- og rusmiddelfritt og livssynsnøytralt møtested. Robin Hood 

Huset er ikke ment å være et sted hvor det drives behandling eller terapi. Robin Hood Huset skal 

heller ikke benyttes til boligformål. 

 

Styret skal løpende vurdere aktivitetene på huset i forhold til formålet, og om de kan være til skade 

for Robin Hood Husets profil og omdømme. 

 

§11  Inntekter 

Stiftelsen finansieres ved økonomisk større fra private, stat og kommune eller andre offentlige 

myndigheter og organisasjoner. 

 

§12  Disponering av stiftelsens midler 

Stiftelsens midler skal benyttes til drift av Robin Hood Huset og stiftelsens styre kan likevel etter 

søknad gi mindre økonomiske tilskudd til virksomhet som bidrar til aktiviteter på eller i tilknytning 

til Robin Hood Huset. Styret kan vedta slike tilskudd når aktivitetene kan anses som en berikelse for 

huset og husets brukere og/eller bidrar til markedsføring og spredning av informasjon om huset. 
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§13  Revisjon 

Stiftelsen skal ha revisor som velges av styret. 

 

§14  Representasjon 

Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan tildele ett eller flere styremedlemmer representasjons- 

fullmakt innenfor det område styret fastsetter. Daglig leder representerer stiftelsen utad i saker som 

angår den daglige ledelse. 

 

§15  Vedtektsendringer 

Disse vedtektene kan bare endres med to tredjedels flertall i stiftelsens styre, og etter uttalelse fra 

minst to av stifterne dersom dette er mulig. Stiftelsens formål kan ikke endres uten ved omdanning. 

 

§16  Omdanning/oppløsning 

Ved omdanning, oppløsning, sammenslåing og deling kreves det mer enn tre fjerdedels flertall av de 

på styremøtet avgitte stemmer, videre kreves at det innhentes uttalelse fra minst to av stifterne 

dersom dette er mulig. 

 

Ved omdanning som gjør det aktuelt å fravike det opprinnelige formålet, skal nytt formål 

fortrinnsvis søkes som kan komme samme målgruppe til gode. Omdanning/oppløsning krever 

vedtak med tre fjerdedels flertall av de avgitte stemmer på to styremøter med minst en måneds 

mellomrom. Ved oppløsning skal stiftelsens midler overføres til annet lokalt formål som kommer 

målgruppen til gode. 

 

Denne paragraf kan bare endres med offentlig samtykke i henhold til bestemmelsene i Lov om 

Stiftelser. 

 

 


