
V E D T E K T E R

for
STIFTELSEN - Havets Under

s1
Stiftelsens navn er «Havets Under»

s2
Stiftelsens forretningsadresse er Lindesnes, 4521 Lindesnes

§3
Formal

«Havets Under» skal inspirere til å bevare og bruke hav og marine
ressurser pd en mate som fremmer brekraftig utvikling.

«Havets under» skal skape nysgjerrighet for
- Havrommets muligheter

- Havrommets trusler
- Havrommets mangfold og ulike fenomener

S4
Havets Under stiftes av:

Lindesnes Havhotell AS
Lomsesanden pplevelser AS

Rosfjord Strandhotell AS

S5
Grunnkapital

Stiftelsen har en grunnkapital på 100.000 NOK
Grunnkapitalens avkastning skal anvendes til Stiftelsens formål

etter vedtektenes 3.
Stiftelsens løpende virksomhet skal for øvrig skaffes til veie
gjennom stiftelsens aktiviteter, bidrag fra stifterne og ved

medlemskontingent fra bedrifter, organisasjoner og institusjoner.

S6
Stiftelsens styrende organer

Stiftelsens virksomhet ledes av et styre på 3-5 medlemmer med
eventuelt varamedlemmer.

Styret skal søkes besatt av initiativtakeren samt representanter med
bredest mulig kompetanse for utvikling og bevaring av havet i

fremtiden.
- fagmiljøer

- kommersielle aktarer
- kommuner og  off:ent.1.ige .instanser

- forskning/utdanning

Styremedlemmene oppnevnes av stifterne, og det enkelte styremedl em
og eventuelt varamedlem oppnevnes for en periode på to - 2 - år.

Styret velger selv sin formann og nestformann.



Styret er beslutningsdyktig nr  minst  alvparten av medlemmene  er
tilstede.

Beslutningene avgjøres ved simpelt flertall med mindre annet
fremgår av vedtektene.

Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjrende.
Styret leder stiftelsen i overensstemmelse med stiftelsesloven og

bestemmelsene  i  nerverende.

Styret skal avlegge årsregnskap og årsberetning til et årlig
stiftermøte, hvor det også skal rapporteres om stiftelsens drift og

de tiltak som er iverksatt for å fremme stiftelsens forml.

Regnskapene skal revideres  av  revisor  son  utnevnes av styret,  og
arsberetning og  regnskap  skal sendes til samtlige stiftere.

§7
konomi

Havets under er en ikke kommersiell stiftelse, et eventuelt
overskudd skal brukes å styrke havets bærekraft

S 8
Endring av vedtekter

Etter foregående behandling i et ordinært styremøte, kan
årsmøtet gjøre vedtak om å endre vedtektene med 2/3 flertall

av avgitte stemmer.

De institusjonene som er tilslutta skal på forhånd ha hatt
anledning til å uttale seg til forslag om vedtektsendringer.
Eventuelle uttalelser skal følge saka som blir sendt ut med

innkallinga til årsmøtet.

S 9
Opplasning

Eventuell oppløsning av stiftelsen må komme son forslag fra

styret med minst 2/3 flertall, deretter behandles på årsmøte.

Lindesnes, den 18. november 2019


