
VEDTEKTER 

FOR 
“AksjeNorge – Stiftelsen til fremme av aksjemarkedet” 

 

§ 1 Stiftelsens navn  

 

Stiftelsens navn er ”AksjeNorge – Stiftelsen til fremme av aksjemarkedet”.  

Stiftelsen er en alminnelig stiftelse etter Stiftelsesloven. Stiftelsen har sitt hovedsete i Oslo.  

 

§ 2 Formål  

 

Stiftelsens formål er å drive opplysningsarbeid overfor allmennheten om aksjer, aksjesparing 

og aksjemarkedet generelt.  

 

§ 3 Finansiering  

 

Stiftelsens grunnkapital er kr. 200.000. Stiftelsens virksomhet finansieres av bedrifter og 

organisasjoner med interesse for stiftelsens formål. Finansieringen skjer gjennom økonomisk 

bidrag til stiftelsen programmer, jfr. vedtektenes § 9, og er basert på en skriftlig avtale. 

Avtalene inngås med en tre års forpliktelse, deretter årlig. Avtalen kan sies opp med ett års 

varsel, første gang ved utløp av den innledende treårsperioden. Bidragsyterne benevnes 

medlemmer og bidragene kontingent.  

 

§ 4. Stiftelsens organisasjon: Styret  

 

Styrets funksjonstid er to år. Styret kan bestå av fra fem til ti medlemmer. Minst 2 / 3 av 

styrets medlemmer skal komme fra bedrifter som yter økonomisk bidrag til stiftelsen. 2 av 

disse medlemmene kan representere næringslivsorganisasjoner.  

 

Styrets leder skal innkalle til styremøte så ofte som nødvendig, og dessuten når det forlanges 

av minst to styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets 

medlemmer er til stede. Styrets vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør 

møteleders stemme utslaget.  

 

Styret kan innkalle Rådets leder og andre fra Rådet når det finner det naturlig. Rådets leder 

skal innkalles ved behandling av årsrapport og årsregnskap.  

 

§ 5. Styrets funksjoner  

 

Styret skal føre tilsyn med at stiftelsen formål fremmes. Det tillegger styret:  

• Å tilsette daglig leder og fastsette lønn og andre tilsettingsvilkår samt å vedta instruks 

for stillingen  

• Å fastsette årets budsjett og arbeidsplaner  

• Å medvirke til at det utarbeides og ajourføres strategiplaner og handlingsplaner for sti-

ftelsens virksomhet.  

• Å utarbeide årsrapport og årsregnskap. Årsrapport og regnskap sendes til alle som har 

deltatt økonomisk til stiftelsen etter § 3. Regnskapet skal revideres av statsautorisert 

revisor 

• Å vedta vedtektsendringer og foreslå oppløsning av Stiftelsen.  



 

§ 6. Rådet.  

 

Stiftelsen skal ha et Råd. Dette består av representanter fra de som til enhver tid bidrar med 

årlige bidrag til stiftelse.  

 

§ 6.1.  

Rådet skal avholde minst et møte i året. Rådet er et bindeledd mellom styret, daglig leder og 

deltakerne. Rådet kan selv drøfte de saker de ønsker å ta opp. Styrets leder og / eller andre fra 

styret samt daglig leder kan være til stede på møtene.  

 

Rådet skal for øvrig være et rådgivende organ for styret.  

 

Rådet oppnevner en valgkomité.  

 

§ 7. Valgkomité  

 

Valgkomiteen oppnevnes av Rådet. Valgkomiteens innstilling på nytt styre skal følge 

innkallingen til generalforsamlingen. Komiteen har så mange møter denne finner nødvendig. 

Valgkomiteen gir generalforsamlingen en muntlig rapport om arbeidet.  

 

§ 8. Generalforsamling..  

 

Stiftelsen skal innen utgangen av juni måned avholde Generalforsamling. På 

Generalforsamlingen kan alle som har deltatt til finansieringen av AksjeNorge etter § 3 møte.  

 

Hver kan møte med en representant.  

 

Styret innkaller til generalforsamlingen. Innkalling skal skje med minst tre ukers frist, hvis 

ikke spesielle forhold krever kortere frist. Generalforsamlingens agenda vedlegges 

innkallingen og er satt opp i samråd mellom stryet og leder for representantskapet. Rådets 

leder eller den Rådet utpeker er møteleder på generalforsamlingen. Generalforsamlingen er 

beslutningsdyktig når minst 1/5 av representanter som representerer de under § 3 nevnte 

deltakere er til stede. Generalforsamlingens vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved 

stemmelikhet avgjøres saken av møteleder.  

 

Ekstraordinære generalforsamling kan innkalles når styret finner det nødvendig eller når 

Rådet ber om det eller når flere enn 10 % av de som har deltatt finansielt til AksjeNorge 

inneværende år ber om det.  

 

Daglig leder er generalforsamlingens referent. Referatet undertegnes av møteleder og en valgt 

av generalforsamlingen.  

 

 

§ 9 Generalforsamlingens funksjoner  

 

Det tillegger generalforsamlingen:  

• Å velge stiftelsens styre bestående av fra fem til ti medlemmer.  

• Å fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer  

• Å oppnevne revisor for stiftelsen og fastsette hans godtgjørelse  

• Å godkjenne årsregnskapet  



• Å fastsette finansieringsgrunnlaget for deltakelse i stiftelsen program etter innstilling 

fra styret. Dette fastsettes for den neste treårsperioden og gjøres på siste 

generalforsamling i treårsperioden. Generalforsamlingen beslutter samtidig de årlige 

beløpene.  

• Å godkjenne endringer i vedtektene og oppløsning av stiftelsen etter innstilling fra 

styret. Minst 2/3 av de tilstedeværende representanter må stemme for slik 

godkjennelse for at den skal anses for gyldig vedtatt  

 

§ 10 Daglig ledelse  

 

Daglig leder har den daglige ledelse av Stiftelsen i henhold til instruks fastsatt av styret.  

Daglig leder er leder for alle programmene og er ansvarlig overfor styret for utviklingen av 

programmene.  

Daglig leder deltar på generalforsamlingen og styrets møter uten stemmerett. Daglig leder er 

sekretær for begge organene.  

 

§ 11 Forpliktelse av Stiftelsen  

 

Stiftelsen forpliktes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap.  

Styret kan meddele prokura.  

 

§ 12 Virksomhetsår  

 

Stiftelsens virksomhetsår er kalenderåret. Årsrapport skal være avgitt og regnskap skal være 

godkjent av generalforsamlingen innen utløpet av juni det påfølgende år.  

 

§ 13. Organisering av stiftelsens arbeid.  

 

Stiftelsens arbeid er organisert gjennom programmer. Stiftelsens formål utgjør stiftelsens 

hovedprogram. Realiseringen av formålet skjer gjennom arbeidsprogrammer, kalt program, 

med konkrete arbeidsplaner og mål fastsatt av styret.  

 

§ 14 Oppløsning  

 

Ved oppløsning gis stiftelsens kapital til et formål som vil bidra til å fremme aksjemarkedet.  

 

Oslo, 6. mai 2019 

 

_________________ 

Kristin Skaug 

Daglig leder /sekretær 


