vedtektsendring-nb
sist revidert: sep. 2017

Stiftelsestilsynet - hjelpeskjema
Skal fylles ut av stiftelsen, og legges ved søknad om vedtektsendring
Navn på stiftelsen

e-post adresse

Organisasjonsnummer

Telefonnummer

Stiftelsestilsynet må ha all dokumentasjon som går fram av dette skjemaet for å behandle søknaden.
Manglende innsendt dokumentasjon vil føre til at søknaden blir avvist/avslått.
Kontrollér derfor at følgende vurderinger er gjort, og at de nødvendige dokument er lagt ved.
Kryss av

1. Er stiftelsens navn, org.nr., og kontaktinfo utfylt?
2. Plikt til å vurdere mindre inngripende endringer, jf. stiftelsesloven § 47
Vedtektsendringer skal, så langt som mulig, tilpasses det formålet som antas å ligge
til grunn for bestemmelsen som skal endres. Endringen skal derfor ikke gå lenger enn
det som er nødvendig.
Kontrollspørsmål: Er dette gjort rede for i styrevedtaket?
3. Uttale fra oppretter, jf. stiftelsesloven § 49
Om det ikke er oppretteren selv som har søkt om vedtektsendring, skal det hentes inn
uttale fra oppretter. Er oppretteren død, skal det om mulig hentes inn uttale fra
slektninger og andre som har stått han eller henne nær, fra organisasjoner, offentlige
styresmakter og andre som blir påvirket av endringen. Det er tilstrekkelig at styret
legger fram dokumentasjon på at oppretter er gitt mulighet til, innen en gitt frist, å gi
uttalelse. Dersom det ikke er mulig å hente inn uttale fra oppretter, skal stiftelsen
forklare hvorfor.
Kontrollspørsmål:
Er uttalelse fra berørte partar lagt ved, eventuelt gjort rede for i søknaden?
4. Vedtak fra styret / annet organ, jf. stiftelsesloven § 48
Det er styret som søjer om vedtektsendring. Signert styreprotokoll må sendes inn.
Protokollen må klart vise at det er fattet styrevedtak om å endre vedtektene, og hvilke
konkrete endringer som er gjort, jf. stiftelsesloven § 31 siste ledd. Det skal legges ved
vedtak fra det organet, ofte styret, som har kompetanse til å vedta vedtektsendring.
Kontrollspørsmål: Er signert styreprotokoll lagt ved?
5. Begrunnelse for vedtektsendringen, jf. stiftelsesloven § 46
Vilkårene for vedtektsendring går fram av stiftelsesloven § 46. Det må gis en
begrunnelse fra styret eller oppretter om hvorfor vedtektene skal endres på det
konkrete punkt. Begrunnelsen må være knyttet til minst ett av vilkårene i § 46 første
eller andre ledd. Stiftelsetilsynet skal vurdere om vilkårene for å endre vedtektene er
oppfylt.
Kontrollspørsmål:
Er søknaden begrunnet i henhold til krav i stiftelsesloven § 46?
6. Nye vedtekter
De nye vedtektene skal være datert av styret.
Kontrollspørsmål: Er nye daterte vedtekter lagt ved?

Når kravene til dokumentasjon er oppfylt, send søknaden med vedlegg til Stiftelsestilsynet via Altinn.
Du kan også sende søknaden til postmottak@lottstift.no eller til Stiftelsestilsynet, Postboks 800, 6805 Førde.

