Vedtekter for Stiftelsen Skolematens Venner org.nr 989776134
Endret 10. januar 2017
§1. Stiftelsens navn er Stiftelsen Skolematens Venner.
§2. Stiftelsen Skolematens Venner har som formål å arbeide for et lovpålagt, gratis,
ernæringsmessig forsvarlig, daglig måltid i skolen.
Skolematens Venner skal videre
- være et kompetanseorgan i forbindelse med kartlegging og utvikling av temaet barn og
kosthold, sosial adferd, læring og fysisk fostring
- arbeide for at myndighetene utarbeider retningslinjer for skolemåltidet i tråd med vår
hovedmålsetning
- spre informasjon om betydningen av skolemat og om kosthold for barn og unge generelt
§3. Stiftelsen er en selveiende og frittstående juridisk person.
§4. Stiftelsens grunnkapital er kr. 100.000,-.
§5. Styret er Stiftelsens øverste organ. Styret har minimum 5 og maksimum 9 medlemmer.
Styret og styrets leder velges av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen.
Styremedlemmer og styreleder velges for 2 år og kan gjenvelges.
Styret velger nestleder. Funksjonstid for nestleder er 2 år.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved
stemmelikhet er leders stemme avgjørende.
Styret forestår og har tilsyn med stiftelsens virksomhet. Styrets leder, medlemmer og
administrasjonen representerer stiftelsen utad. Forvaltningen av stiftelsens midler ligger
under styret. Styret ansetter eller engasjerer sekretær eller daglig leder som rapporterer til
styret. Intensjonen i vedtektene legges til grunn for daglig drift.
§6. Generalforsamling avholdes årlig.
Generalforsamlingen består av ambassadører og har følgende myndighet:
• å velge styre
• å velge styrets leder
• å velge valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av to personer som velges for to år.
• å avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen
• å velge stiftelsens revisor
Ambassadører som har bidratt økonomisk eller med innsats i stiftelsen foregående år har én
stemme hver. Minimumsstørrelse på bidraget bestemmes av styret for ett år om gangen.
§7. Vedtektsendringer, herunder endringer i formålet og oppløsning av stiftelsen, skal vedtas
av styret med ¾ flertall. Ved oppløsning skal stiftelsens midler stilles til rådighet for lignende
eller beslektet formål som det stiftelsen har.

