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Stadgar för stiftelsen Kvinnouniversitetet Norden
Beslutade på stiftelsemöte 11 januari 2011 

(fri översättning från norska) 

Stiftelsen
Stiftelsen Kvinnouniversitetet Norden är en stiftelse som skall äga och driva Kvinnouniversitetet 
Norden.

Styrelsen beslutar var stiftelsen vid varje enskild tid skall ha sitt säte. 

Ändamål 
Stiftelsens ändamål är att: 

- Etablera och vara ett lärosäte som bygger på feministiska värderingar och feministisk 
pedagogik 

- Utveckla alternativa modeller som kan styrka kvinnors identitetskänsla och bidra till 
kvinnofrigörelse 

- Bidra till att stärka kvinnors självtillit, synliggöra kvinnors insatser och betydelse  
- Driva tvärfacklig forskning och undervisning om och för kvinnor i alla åldrar, från olika 

länder och med olika utbildning och erfarenhet 
- Vara en premissleverantör för kvinnopolitik  

Uppgifter 
För att uppnå ändamålen har stiftelsen till uppgift att 

 
-  Utveckla feministisk pedagogik 
- Återföra resultat från kvinnoforskning till grupper som kan nyttiggöra sig dessa 
- Bedriva forskning, spridning och användning inom hantverk, produktion och undervisning 
- Samarbete med kvinnouniversitet och högskolor samt andra utbildnings- och 

forskningsinstitutioner nationellt och internationellt 
-  Samarbete med kvinnorörelsen, kvinnoorganisationer och kvinnogrupper nationellt och 

internationellt 
- Ingå samarbete med enskilda personer, grupper och organisationer i den utsträckning 

detta ligger i stiftelsens intresse 

Råd
Stiftelsen skall ha ett råd på 15 medlemmar med bred sammansättning av kvinnor som på olika 
sätt är eller har varit engagerade i projekt eller arbete som står i enlighet med stiftelsens 
ändamål. Rådsmedlemmarna utnämns av stiftelsens styrelse med en verksamhetstid på tre år, 
men på sådant sätt att vid första utnämningen skall 5 rådsmedlemmar utnämnas med 
verksamhetstid på ett år, 5 rådsmedlemmar skall utses med verksamhetstid på två år och 
övriga rådsmedlemmar med en verksamhetstid på tre år. Styrelsen skall vid utnämning av 
rådsmedlemmar eftersträva representation från flera nordiska länder. Varje år utnämns fem 
rådsmedlemmar. En rådsmedlem kan ha en sammanhängande verksamhetstid på 9 år. Rådet 
väljer själv ordförande och vice ordförande på en tid av ett år. 
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Rådet har möte minst en gång om året. Styrelsens ordförande sammankallar rådet. 

Möten kan hållas elektroniskt. 

Rådets uppgift är att 

- Granska stiftelsens verksamhet 
- Ge råd om stiftelsens verksamhet, planer och ekonomi 
- Utse en medlem till valkommittén för stiftelsen 
- Uttala sig om sådant som styrelsen lägger fram för rådet 

Styrelsen
Stiftelsen leds av en styrelse på minst 5 och maximalt 7 medlemmar samt 5 ställföreträdare. 
Samtliga kvinnor. En av styrelsemedlemmarna med personlig ställföreträdare väljs av och bland 
fast anställda vid stiftelsens institutioner. De övriga kvarvarande 6 styrelsemedlemmarna och 4 
ställföreträdarna i fast ordningsföljd, väljs av stiftelsens styrelse. Verksamhetstid för 
styrelsemedlemmar och ställföreträdare är 2 år. En styrelsemedlem kan ha en 
sammanhängande verksamhetstid på 6 år. Valkommittén skall eftersträva representation från 
flera nordiska länder.  

Val av styrelse sker varje år före december månads utgång.  

Styrelsen konstituerar sig själv med val av ordförande och vice ordförande. Dessa väljs på 1 år i 
taget. 

Styrelsen väljer att arbetsutskott som består av ordförande, vice ordförande och en 
styrelsemedlem. Utskottet behandlar löpande ärenden och sådant som styrelsen ger fullmakt 
att behandla. Det förs protokoll från arbetsutskottets möten. Utskottet väljer själv sin 
sekreterare.  
 
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av medlemmarna är närvarande. Vid lika röstetal 
har ordförande dubbla röster. Det förs protokoll från styrelsemötena. Styrelsebeslut skall så 
långt som möjligt fattas genom konsensus. 
 
Verksamhetschef vid Kvinnouniversitetet Norden har yttrande- och förslagsrätt i styrelsen. 
 
Styrelsens uppgifter är bland annat att: 
 
- Ha ansvar för stiftelsens verksamheter 
- Ha det övergripande ansvaret för driften av Kvinnouniversitetet Norden 
- Behandla budget 
-  Behandla reviderade räkenskaper 
- Behandla huvudlinjerna i fackligt utvecklingsarbetet och undervisningsutbudet 
- Fastslå strategier och planer för verksamheten 
- Tillsätta kommittéer och utarbeta mandat för dessa, bland andra stödgrupper osv. 
- Utse valkommitté på tre medlemmar av vilka två från styrelsen 
- Genomföra stadgeändringar 
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Grundkapital 
Stiftelsens grundkapital uppgår till NOK 100 000,-. Grundkapitalet kan bara användas 
till köp av fast egendom och skall inte kunna användas för andra ändamål  

Ekonomi
Stiftelsens räkenskaper förs i enlighet med god bokföringssed och följer kalenderåret. 
Bokföringen revideras av auktoriserad revisor eller registrerad revisor vald av styrelsen. 
 
Stödlån från enskilda personer, grupper och organisationer skall insättas på eget bankkonto i 
stiftelsens namn eller placeras på marknaden som försäljningsbrev med bank – eller 
försäkringsgaranti. Stiftelsen skall bara kunna disponera räntorna av sådana stödlån. 
Den enskilde långivaren får utfärdat ett skuldbrev på gällande lånebelopp med godkänd 
bankgaranti som säkerhet för lånet. Ett avtal om lånets löptid tecknas med den enskilde 
långivaren. De samlade medel som har mottagits som stödlån skall stiftelsen kunna pantsättas 
med säkerhet för bankgarantier.  
 
Stiftelsens kontanta medel skall, i den utsträckning de inte utnyttjas i stiftelsens löpande 
verksamhet, placeras på bankkonto till högsta ränta eller utlånas mot högprioriterad inteckning 
eller annan, fullt betryggande säkerhet. 

Ändring av stadgar
Stiftelsens stadgar kan ändras inom ramen för de ändamål som fastställs i § 2. 
Styrelsemedlemmar och medlemmar av stiftelsens råd äger rätt att föreslå ändring av 
stadgarna. Beslut om ändringar av stadgarna tas av styrelsen med 2/3 majoritet. 

Avveckling
Stiftelsen kan upplösas efter enhälligt styrelsebeslut. Medel som återstår efter upplösningen 
skall bara kunna användas för ändamål som är ämnade att främja och förbättra kvinnors 
rättigheter och ställning och skall, om möjligt, skänkas till institutioner med närbesläktade 
ändamål i Norden. Detta gäller däremot inte om en givare har uppgivit förbehåll om något 
annat. Beslut om användning av medlen tas av styrelsen med 2/3 majoritet.  
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