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Vedtekter for Stiftelsen Folken 
§ 1 Formål 
Stiftelsen Folken har til formål å bidra til å skape et aktivt og inkluderende miljø for 
studentene, samt stimulere disse til åndelig, politisk og kulturell egenaktivitet. 

§ 2 Grunnkapital 
Stiftelsens grunnkapital er kr. 100.000. 

§ 3 Generalforsamling 
A. Generelt 
Generalforsamlingen er stiftelsens øverste myndighet. Denne avholdes en gang per år, 
så snart årsregnskapet foreligger, men ikke senere enn utgangen av mai. 
Generalforsamlingen ledes av en upartisk person. Generalforsamlingen består av alle 
som har betalt semesteravgiften til Studentsamskipnaden i Stavanger. 

B. Funksjon 
Ordinær generalforsamling behandler følgende saker: 
1. valg av møteleder, referent, tellekorps og underskrivere av protokoll 
2. valg av styreleder, studentrepresentanter til styret og vararepresentanter  
3. valg av valgkomite 
4. godkjenning av styretsberetning og årsregnskap 
5. godkjenning av årsrapporten til stiftelsen og gjengene 

Ved behov skal generalforsamlingen behandle: 
6. endring av stiftelsens vedtekter, jf. §3 pkt. E 
7. mistillitsforslag mot styret eller styremedlemmer, jf. §3 pkt. F  
8. oppløsning av stiftelsen, jf. §9 

C. Forretningsorden 
Saker godkjennes med simpelt flertall der ikke annet er spesifisert. Som stemmeseddel 
gjelder betalt semesteravgift ved en av Studentsamskipnaden i Stavanger sine 
tilslutningsskoler. Dersom et eller flere medlemmer krever skriftlig avstemning skal dette 
gjennomføres. 

Ved stemmelikhet faller innkommet forslag til vedtak og forslag til vedtak i sakspapirene 
blir stående. 

Alle studenter som kan fremvise kvittering for betalt semesteravgift til 
Studentsamskipnaden i Stavanger har tale-, forslag-, og stemmerett. I tillegg har de 
frivillige tale-, og forslagsrett. Dette gjelder også representanter fra Stavanger 
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kommune, Universitetsfondet, Universitetet i Stavanger og Studentsamskipnaden i 
Stavanger. Disse må være oppnevnt av sine respektive institusjoner. 

D. Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret bestemmer det eller når minst 150 
personer av stiftelsens stemmeberettigede krever dette. Den kunngjøres på samme måte 
som ordinær generalforsamling. 

Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle den eller de saker kravet om 
generalforsamling omfatter, og som er kunngjort i innkallingen. 

E. Endring av stiftelsens vedtekter 
Forslag om endring av stiftelsens vedtekter skal være begrunnet, og styret i hende 
senest 2 uker før generalforsamling avholdes. Endring av vedtektene krever 2/3 flertall. 

F. Mistillitsforslag 
Mistillitsforslag mot styret, eller et av styrets medlemmer, skal være begrunnet og styret 
i hende senest 2 uker før generalforsamling avholdes. Mistillitsforslag krever 2/3 flertall. 
Eventuelt nytt styre konstitueres av den ekstraordinære generalforsamlingen, og sitter 
frem til neste ordinære generalforsamling. 

G. Innkalling 
Innkalling til generalforsamlingen skal sendes ut 4 uker før fastsatt møtedato. 
Kunngjøringen skal formidles til alle Studentsamskipnaden i Stavangers 
tilslutningsskoler, og annonseres på Folken sine egne nettsider. Saker skal meldes til 
styret senest 2 uker før generalforsamlingen. Sakspapirer skal foreligge 1 uke før. 

§ 4 Styret 
A. Styrets oppgave 
Styrets oppgave er å tilrettelegge for et aktivt og stimulerende studentersamfunn. Styret 
skal ivareta studentene tilknyttet stiftelsen sine ønsker og behov, samt tilrettelegge for 
den frivillige aktiviteten til gjengene. Styret har sammen med daglig leder også det 
økonomiske ansvaret, og må til enhver tid påse at stiftelsens økonomi drives i samsvar 
med gjeldende vedtekter og god forretningsskikk. Styret har også et ansvar i forhold til 
utforming av overordnede mål og visjoner. 

B. Styrets sammensetning 
• En styreleder og to styremedlemmer valgt av studentene. Disse velges av 

generalforsamlingen. Styreleder og styremedlemmer har tale-, forslag- og 
stemmerett. To av disse tre skal ved valg være studenter. 

• Tre vararepresentanter for disse, valgt blandt studentene. Disse velges av 
generalforsamlingen. De tre varaene har tale- og forslagsrett. 

• En representant fra de frivillige med tale-, forslag- og stemmerett. Denne velges av de 
frivillige for et år om gangen og må ha betalt semesteravgift til SiS.  
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• En representant for de ansatte med tale-, forslag- og stemmerett. Denne velges av de 
ansatte for 1 år om gangen. 

• En representant for Studentorganisasjonen StOr med tale-, forslag- og stemmerett. 
Denne velges av Studentorganisasjonen i Stavanger for 1 år om gangen. 

Det velges personlig vara for de ansattes, Studentorganisasjonen StOrs og de frivillige 
sin representant i styret. Disse velges av samme organ som de faste representantene. 

Disse personene har også møterett i Stiftelsesstyret: 
• daglig leder av stiftelsen Folken, med tale- og forslagsrett 
• en referansegruppe på ikke mer enn 4 personer bestående av 1 medlem fra 

Universitetet i Stavanger, 1 medlem fra Stavanger kommune, 1 medlem fra 
Velferdstinget og 1 medlem fra Studentsamskipnaden i Stavanger, med tale- og 
forslagsrett. 

Studentenes representanter og varaer velges for 1 år og på generalforsamlingen. Styret 
trer i funksjon fra denne dato. Styret konstituerer seg selv. 

C. Permisjoner/ forfall 
Ved permisjon eller frafall av styremedlemmer trer vararepresentantene inn. Styret kan 
innvilge kortere permisjoner. Dersom leder fratrer skal nestleder overta ledervervet til ny 
leder blir utpekt. 

D. Forretningsorden 
Styremøter avholdes minimum tre ganger per semester. Saksliste settes opp av styrets 
leder i samarbeid med daglig leder av stiftelsen Folken. Styret er kun vedtaksdyktig når 
minst halvparten av styrets stemmeberettigede medlemmer er til stede. I saker hvor det 
ikke er oppnådd flertall, har leder dobbeltstemme ved annen gangs votering. Det skal 
føres protokoll fra styremøtene, som godkjennes av styret. Protokollen er tilgjengelig for 
offentligheten. Ved behandling av personalsaker og saker av forretningsmessig karakter, 
lukkes møtet, og det føres b-protokoll som ikke er offentlig. 

E. Utvalg og komiteer 
Styret oppretter utvalg og komiteer etter behov, og delegerer nødvendig myndighet. 

F. Taushetsplikt. 
Styret kan pålegges eller pålegge seg selv taushetsplikt i saker som omhandler 
personlige forhold. 

§ 5 Erstatningsansvar 
Stiftelsen kan kreve granskning av personer om de mistenker at disse forsettelig eller 
uaktsomt har voldt stiftelsen tap under utførelsen av sine oppgaver, jf. Stiftelsesloven § 
56. 
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§ 6 Valgkomite 
Valgkomiteens forslag skal ivareta bredest mulig kompetanse og kjønnsmessig balanse. 
Komiteen skal tilstrebe at styret ikke blir for dominert av ansatte og frivillige. Øvrig 
mandat og sammensetting av valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen. 

§ 7 Daglig leder 
Styret ansetter daglig leder av Folken. Styret utarbeider stillingsinstruks. Lønn til daglig 
leder fastsettes av styret. Lønn til øvrige ansatte fastsettes av styret eller den styret gir 
fullmakt. 

§ 8 Regnskap og revisjon 
Regnskapet fastsettes av styret. Statsautorisert revisor velges av generalforsamlingen. 

§ 9 Oppløsning 
Oppløsning av stiftelsen Folken kan bare vedtas på generalforsamling med 2/3 flertall. 
Avstemmingen foretas skriftlig. Forslag om oppløsning må være gjort kjent for stiftelsens 
stemmeberettigede minst 14 dager før generalforsamlingen. Blir oppløsningen vedtatt, 
holdes ekstraordinær generalforsamling i det påfølgende høst/vår semesteret. For at 
stiftelsen Folken skal oppløses, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. I tilfelle 
oppløsning tilfaller stiftelsens eiendeler organ som arbeider for studentenes interesser i 
Stavanger. 

§ 10 Ikrafttredelse 
Vedtektene trer i kraft 17.08.2020 etter vedtak på generalforsamlingen til stiftelsen. 
Endelig ikrafttredelse skjer ved godkjenning av vedtekter hos Lotteri- og 
stiftelsenstilsynet.
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