
VEDTEKTER

For

Brunstadstiftelsen

heretter også kalt "Stiftelsen"

§ 1 Stiftelsens formål

Stiftelsen er en allmennyttig stiftelse som har til formal a fremme den lære, de
verdier og det kristelige innhold som Johan 0. Smith stod for, i første rekke
slik det fremkommer i hans stykker i bladet  Skjulte Skatter,  og i boken  Johan
0.  Smith etterlatte brev (ISBN 82- 91305-81- 1)  og for øvrig slik
Forstanderskapet i Brunstad Christian Church har fastsatt. Formålet skal
fremmes ved deltagelse i og/eller ved opprettelse/drift av kristne
misjonsrettede og/eller humanitære og/eller allmennyttige prosjekter i Norge
og/eller i utlandet, eid direkte eller indirekte gjennom datterselskaper og/eller
gjennom mellomliggende holdingsselskap uten utbytterestriksjoner.
Stiftelsens drift skal finansieres ved drift og utleie av ett eller flere
konferansesentere i Norge og/eller utlandet, inntil styret beslutter a selge
senteret/senterne, og/eller gjennom utbytte fra underliggende datter- og
datterdatterselskaper.

Med Brustad Christian Church menes den kristelige forsamling som i år 1900
begynte med Johan 0. Smith, Horten, som p.t. er organisert som en kristen
forening med org. nr. 979 961 073 (men som i fremtiden kan være organisert
annerledes) og som utgir bladet  Skjulte Skatter.

§ 2 Stiftelsens grunnkapital

Stiftelsen har en grunnkapital på kr 1.000.000 og eier ved opprettelsen
stevnestedet på Brunstad i Stokke medtilhørende eiendommer (dvsgnr. 9, bnr.
2 med flere i Stokke kommune) med alle bygninger, driftsløsøre og
rettigheter, slik dette nærmere framkommer av åpningsbalansen.

§ 3 Styret

3.1 Stiftelsen skal ha et styre.

Styret har ansvar for forvaltning av stevnestedet og Stiftelsens midler til
fremme av Stiftelsens virksomhet, og skal sørge for en tilfredsstillende
organisering av virksomheten.

Stiftelsen representeres utad av et samlet styre.

Styret forvalter Stiftelsens eiendommer og verdier. Styret har fullmakt til a
disponere over eiendommene som eier, også ved salg eller pantsettelse.

3.2 Styret skal ha minst tre, men ikke flere enn fem medlemmer og minst tre
varamedlemmer. Representantskapet i Brunstad Christian Church velger styrets



medlemmer og varamedlemmer. Styrets medlemmer velges for en periode av 4
år, men kan også gjenvelges for nye perioder av representantskapet i Brunstad
Christian Church.

Styrets leder velges av styret for en periode på to år av gangen.

3.3 Styrets formann sørger for skriftlig innkalling til styremøter med 3 ukers varsel.
Kan et styremedlem ikke møte, sørger dette medlem for innkalling av en av de
valgte vararepresentanter.

Styrets formann er ordstyrer i styremøtene og sørger for protokollering av styrets
vedtak. Protokollen underskrives av styremedlemmene.

Styret gjør vedtak i møte. Styret er beslutningsdyktig når samtlige
styremedlemmer er til stede. Vedtak fattes med enstemmighet.

§  4 Forvaltning av Stiftelsens midler

4.1 Stiftelsens eiendeler skal holdes adskilt fra andre midler, og kan ikke disponeres
av noen uten at det er gitt særskilt fullmakt til dette av styret.

4.2 Pengegaver eller andre gaver og ytelser til Stiftelsen, herunder dugnadsinnsats,
gir ikke rettigheter av noen art til Stiftelsens eiendeler. Slike ytelser til Stiftelsen
anses som endelige ved overdragelsen, og kan ikke tas tilbake uten særskilt
rettsgrunnlag.

4.3 Stiftelsens midler avsettes til konkrete formål ved styrets budsjettbehandling og
bevilgende vedtak. Gjennomf oringen avslike formalskjer etterdetil e nhvertid
gjeldende instrukser og fullmakter.

4.4 Styret vedtar nærmere retningslinjerfor økonomiforvaltningen av Stiftelsens midler.

§ 5 Habilitet

Styremedlemerugildtilå delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har
slik særlig betydning for ham eller noen som står ham nær at han må sies a ha
særinteresse i saken.

§ 6 Vedtektsendring

Endring av vedtektene for Stiftelsen vedtas av styret i Stiftelsen og godkjennes
av Stiftelsestilsynet, etter regler i stiftelsesloven.

§ 7 Oppløsning

Ved oppløsning av Stiftelsen, skal Stiftelsens styre anvende verdiene som finnes i
Stiftelsen til i størst mulig grad a fremme formålet i § 1.
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