
Vedtekter for stiftelsen Kvinneuniversitetet Norden
Vedtatt på stiftelsesmøte 11. januar 2011 

Stiftelsen
Stiftelsen Kvinneuniversitet Norden er en stiftelse som skal eie og drive Kvinneuniversitet Norden.  

Styret vedtar hvor stiftelsen til enhver tid skal ha sitt sete.  

Formål
Stiftelsens formål er å:  

- Etablere og være et lærested som bygger på feministiske verdier og feministisk pedagogikk 
- Utvikle alternative modeller som kan styrke kvinners identitetsfølelse og bidra til kvinnefrigjøring 
- Bidra til å styrke kvinners selvtillit, synliggjøre kvinners innsats og betydning 
- Drive tverrfaglig forskning og undervisning om og for kvinner i alle aldre, fra ulike land og med 

ulik utdannelse og erfaring 
- Være en premissleverandør for kvinnepolitikk.  

Oppgaver
For å oppnå formålet har stiftelsen som oppgave å: 

- Utvikle feministisk pedagogikk 
- Føre resultater av kvinneforskning tilbake til grupper som kan nyttiggjøre seg disse 
- Drive forskning, formidling og utprøving innen håndverk, produksjon og undervisning 
- Samarbeide med kvinneuniversitet og høgskoler, og andre undervisnings-og 

forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt  
- Samarbeide med kvinnebevegelsen, kvinneorganisasjoner og kvinnegrupper nasjonalt og 

internasjonalt 
- Inngå samarbeid med enkeltpersoner, grupper og organisasjoner så langt dette er i stiftelsens 

interesser 

Råd
Stiftelsen skal ha et råd på 15 medlemmer med bred sammensetning av kvinner som på ulike måter 
er eller har vært engasjert i prosjekter eller arbeid som er i samsvar med stiftelsens formål. 
Rådsmedlemmene oppnevnes av stiftelsens styre med en funksjonstid på tre år, likevel slik at det ved 
første gangs oppnevnelse, skal 5 rådsmedlemmer oppnevnes med funksjonstid på ett år, 5 
rådsmedlemmer skal oppnevnes med funksjonstid på to år og øvrige rådsmedlemmer med en 
funksjonstid på tre år. Styret skal ved oppnevning av rådsmedlemmer etterstrebe representasjon fra 
flere nordiske land. Det oppnevnes 5 rådsmedlemmer hvert år. Et rådsmedlem kan ha en 
sammenhengende funksjonstid på 9 år. Rådet velger selv leder og nestleder med funksjonstid på ett 
år. 

Rådet har møte minst en gang i året. Styrets leder innkaller rådet. 

Møter kan finne sted elektronisk.  
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Rådets oppgave er å:  

- Føre tilsyn med stiftelsens virksomhet 
- Gi råd om stiftelsens virksomhet, planer og økonomi 
- Oppnevne et medlem til valgkomiteen for stiftelsen 
- Uttale seg om saker som styret legger frem for rådet 

Styret
Stiftelsen ledes av et styre på minst 5 og maksimalt 7 medlemmer, samt 5 varamedlemmer. Alle 
kvinner. Ett av styremedlemmene med personlig vararepresentant velges av og blant fast ansatte ved 
stiftelsens institusjoner. De øvrige inntil 6 styremedlemmer og 4 varamedlemmer i fast rekkefølge 
velges av stiftelsens styre. Funksjonstid for styremedlemmer og varamedlemmer er to år. Et 
styremedlem kan ha en sammenhengende funksjonstid på 6 år. Valgkomiteen skal etterstrebe 
representasjon fra flere nordiske land. 

Valg av styre skjer hvert år innen utgangen av desember. 

Styret konstituerer seg selv med valg av leder og nestleder. Disse velges for ett år av gangen.  

Styret velger et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og et styremedlem. Arbeidsutvalget 
behandler løpende hastesaker og saker styret gir fullmakt til å behandle. Det føres protokoll fra 
arbeidsutvalgets møter. Arbeidsutvalget velger selv sin sekretær.  

Styret er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har 
lederen dobbeltstemme. Det føres protokoll fra styremøtene. Styrevedtak skal så langt som mulig 
treffes ved konsensus.  

Daglig leder ved Kvinneuniversitetet Norden har tale – og forslagsrett i styret.  

Styrets oppgaver er blant annet å:  

- Ha ansvar for stiftelsens virksomheter 
- Ha det overordnede ansvar for driften av Kvinneuniversitetet Norden 
- Behandle budsjett 
- Behandle revidert regnskap 
- Behandle hovedlinjene i faglig utviklingsarbeid og undervisningstilbud 
- Fastsette strategi og planer for virksomheten 
- Oppnevne utvalg og utarbeide mandat for disse, herunder støttegrupper m.v. 
- Oppnevne valgkomite på tre medlemmer hvorav to fra styret.  
- Vedta vedtektsendringer 

Grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er på NOK kroner 100 000,-. Grunnkapitalen kan bare benyttes til kjøp av fast 
eiendom og skal ikke kunne angripes.  

Økonomi
Stiftelsens regnskap føres i samsvar med god regnskapsskikk og følger kalenderåret. Regnskapet 
revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor valgt av styre.  
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Støttelån fra enkeltpersoner, grupper og organisasjoner skal innsettes på egen bankkonto i stiftelsens 
navn eller plasseres i markedet som omsetningsbrev med bank – eller forsikringsgaranti. Stiftelsen 
skal bare kunne disponere rentene av slike støttelån. Den enkelte låneyter får utstedt et gjeldsbrev 
pålydende lånebeløpet med påtegnet bankgaranti som sikkerhet for lånet. Det avtales med den 
enkelte låneyter hvor lenge lånet skal løpe. Stiftelsen skal kunne pantsette de samlede midler som er 
mottatt som støttelån med sikkerhet for bankgarantier.  

Stiftelsens kontante midler skal i den utstrekning de ikke medgår i stiftelsens løpende drift plasseres 
på bankkonto til høyeste forrentning eller lånes ut mot første prioritets pant eller annen fullt 
betryggende sikkerhet.  

Endringer av vedtekter
Stiftelsens vedtekter kan endres innenfor de formål som er fastsatt i § 2. Styremedlemmer og 
medlemmer av stiftelsens råd har retten til å foreslå endringer i vedtektene. Vedtak om endringer av 
vedtektene treffes av styret med 2/3 flertall. 

Avvikling
Stiftelsen kan oppløses ved enstemmig styrevedtak. Midlene som blir igjen etter oppløsningen skal 
bare kunne brukes til formål som har til hensikt å fremme og bedre kvinners rettigheter og stilling, og 
skal om mulig gis til institusjoner med beslektet formål i Norden. Dette gjelder likevel ikke om en 
giver har tatt forbehold om noe annet. Vedtak om midlenes anvendelse treffes ved av styret med 2/3 
flertall.  
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