BKL/04.10.2017

VEDTEKTER
FOR
STIFTELSEN
NORSK HESTESENTER
§1

Norsk Hestesenter er en frittstående næringsdrivende stiftelse, jf
stiftelsesloven av 15.06.2001 § 4, med følgende organisasjoner som
medlemmer:
Hest og Helse
Landslaget for Dølehest
Norges Fjordhestlag
Det Norske Travselskap
Norges Rytterforbund
Norsk Hesteeierforbund
Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest
Norsk Varmblod
Norsk Ponniavlsforening
Norsk Islandshestforening
Norsk Araberhestforening
Norsk Jockeyklub
Foreningen til Kjørehestens Fremme
Norsk Forening for Fullblodsavl
Foreningen Arbeidshesten
Hest i Turistnæring
Siden oppstart har følgende organisasjoner gått ut av stiftelsen:
Centralstyret for Søndenfjeldske Utrederforeninger
Centralstyret for Nordenfjeldske Utrederforeninger
Foreningen for Hestepersonell og Rideinstruktører

§2

Stiftelsen – som ble opprettet 05.11.1985 – har sin administrasjon og adresse
på Starum, 2850 Lena.

§3

Stiftelsens grunnkapital er kr. 5.200.000, hvor kr. 200.000 er opprinnelig
grunnkapital som består av løsøre på Starum og innskudd på kr. 5.000 fra
hver av stifterorganisasjonene, og kr. 5.000.000 tilført av Staten i 2004 til
erverv av Starum, gnr. 86 bnr. 9 og 11 i Østre Toten Kommune.
Dersom en organisasjon trer ut av stiftelsen, skal den innbetalte grunnkapital
forbli i stiftelsen.
Styret kan med 2/3 flertall oppta nye landsdekkende organisasjoner i
stiftelsen etter forutgående uttalelse av representantskapet. Nye
organisasjoner skal ha ett representantskapsmedlem hver.
Nye organisasjoner skyter inn kr. 15.000 kroner i grunnkapital.

§4

Formål.
Stiftelsens formål er ved aktivt arbeid å fremme kvaliteten av hesteholdet og
hesteavlen og være det høyeste faglige senter for avl av hest og for utdannelse
av hestepersonell i Norge.
Stiftelsen skal etter nærmere avtale påta seg oppgaver i tilknytning til
hestehold og hesteavl som Landbruks- og matdepartementet eller
organisasjonene finner formålstjenlig å legge til stiftelsen.

§5

Finansiering.
Stiftelsen finansieres av egne midler, midler som tilføres fra Norsk Rikstoto
etter Landbruk- og matdepartementets bestemmelse og annen offentlig støtte.

§6

Representantskapet.
Stiftelsen skal ha et representantskap bestående av representanter fra de
landsdekkende organisasjoner med følgende antall
representantskapsmedlemmer:
Det Norske Travselskap
Hest og Helse
Landslaget for Dølehest
Norges Fjordhestlag
Norges Rytterforbund
Norsk Hesteeierforbund
Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest
Foreningen til Kjørehestens Fremme
Norsk Araberhestforening
Norsk Varmblod
Norsk Islandshestforening
Norsk Jockeyklub
Norsk Ponniavlsforening
Norsk Forening for Fullblodsavl
Foreningen Arbeidshesten
Hest i Turistnæring

2 medlemmer
2 medlemmer
2 medlemmer
2 medlemmer
2 medlemmer
2 medlemmer
1 medlem
1 medlem
1 medlem
1 medlem
1 medlem
1 medlem
1 medlem
1 medlem
1 medlem
1 medlem

Nye representanter trer inn i representantskapet i h.h.t. § 3 med ett medlem
hver.
Representantskapet oppnevnes av de respektive organisasjoner.
Alle representanter har personlige vararepresentanter.
Medlemmene av representantskapet oppnevnes for fire kalenderår.
Medlemmene kan oppnevnes på nytt.
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Når særlige forhold foreligger, har et representantskapsmedlem rett til å tre
tilbake før tjenestetiden er ute.
Medlem av representantskapet skal fratre dersom organisasjonen som har
oppnevnt vedkommende krever dette.
Om fratreden skal det gis rimelig forhåndsvarsel til stiftelsen og den
organisasjon som har valgt representanten. Organisasjonen gis anledning til å
oppnevne nytt medlem for gjenværende del av perioden.
Representantskapet velger ved skriftlig avstemning selv sin ordfører og
varaordfører for to år med anledning til gjenvalg.
§7

Representantskapets oppgaver er:
a) å velge styremedlemmer og til å avsette styremedlemmer når vilkårene i
stiftelsesloven § 29 annet ledd er til stede. Dette gjelder likevel ikke
styremedlem som skal velges eller er valgt av de ansatte.;
b) å fastsette styreleders, styremedlemmers, revisor og utvalgsmedlemmers
godtgjørelse;
c) å føre tilsyn med stiftelsens virksomhet;
d) Å avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen.
e) å beslutte gransking;
f) å velge stiftelsens revisor;
g) å beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret, jfr. § 18;
h) å avgi uttalelse til styret eller annet organ i stiftelsen – herunder om drifts- og
investeringsbudsjetter samt fremtidige arbeidsplaner.

§8

Representantskapet oppnevner en valgkomite. Valgkomiteen avgir innstilling
til representantskapet på valg av styremedlemmer, herunder
nestleder og varamedlemmer til styret. Representantskapet vedtar instruks for
valgkomiteen.

§9

Representantskapets møter.
Det skal holdes minst ett representantskapsmøte i årlig. Ekstraordinært
representantskapsmøte holdes når styret har gjort vedtak om det, eller når
minst en fjerdedel av representantskapets medlemmer krever det for
behandling av en særskilt sak.
Representantskapets ordfører innkaller til møtene. Innkallingen skal skje
skriftlig med minst en måneds varsel. Saksliste og saksdokumenter skal
sendes representantene minst to uker før møtet. Møtene ledes av ordføreren.
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Representantskapet er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av
representantene er til stede. Som representantskapets vedtak gjelder det som
flertallet av de møtende har stemt for, eller ved stemmelikhet det som
ordføreren har stemt for.
På møtene kan det også behandles andre saker enn nevnt i § 7. Slike saker –
som må innsendes av representantskapets medlemmer minst 3 uker før
møtet– kan imidlertid ikke resultere i vedtak.
For representantskapets møter skal det føres møtebok som underskrives av
ordføreren og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets
begynnelse. Møtebøkene skal sendes stiftelsens organisasjoner, styret og
Landbruks- og matdepartementet til orientering.
For øvrig avgjør representantskapet selv sin forretningsorden.

§ 10

Styrets sammensetning.
Stiftelsen skal ha et styre på sju medlemmer og fire vararepresentanter.
a) Styrets leder oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet for perioder
på fire år.
b) Styrets nestleder og fire styremedlemmer velges av representantskapet.
c) Tre vararepresentanter i prioritert rekkefølge velges av representantskapet
for to år.
d) Et styremedlem med personlig vararepresentant velges av og blant
stiftelsens ansatte. Slutter denne i tjeneste, skal vedkommende tre ut av
styret og nytt valg foretas for perioden.
e) Studentene ved Norsk Hestefagskole skal ha en representant i styret med
møte-, tale- og forslagsrett i saker som gjelder utdanningsspørsmål.
Tjenestetiden for styrets medlemmer er fire år. Gjenvalg kan skje for
ytterligere to perioder.
Tjenestetiden opphører ved avslutningen av det representantskapsmøtet
hvor valg av styremedlemmer finner sted.
Styremedlemmer kan ikke sitte som medlem eller varamedlem i
stiftelsens representantskap. De kan heller ikke sitte i valgkomité.
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§ 11

Styrets oppgaver er:
Styret er stiftelsens øverste organ.
Forvaltningen av stiftelsen hører under styret.
Styret ivaretar stiftelsens anliggender og representerer denne utad. Det skal
lede stiftelsens virksomhet i samsvar med lover og vedtekter.
Styret ansetter direktør og har anledning til å gi retningslinjer for øvrige
ansettelser.
Styret skal utarbeide årsberetning og regnskap.
Styret skal utarbeide drifts- og investeringsbudsjetter, samt utkast til
fremtidige arbeidsplaner, jf §7 h).
Styret representerer stiftelsen utad.

§ 12

Styremøter.
Styret holder møte så ofte som lederen finner det nødvendig eller når to av de
øvrige medlemmene krever det. Saksliste og saksdokumenter skal sendes ut
senest åtte dager før styremøtene. For at et vedtak skal være gyldig må minst
fire -4-styremedlemmer stemme for det.
Det skal føres møtebok med fortløpende saksnummerering gjennom året.
Møtebøkene skal sendes representantskapets medlemmer, stiftelsens
organisasjoner og Landbruks- og matdepartementet. For øvrig avgjør styret
selv sin forretningsorden.

§ 13

Oppnevning av utvalg.
Styret kan oppnevne utvalg for bestemte oppgaver.

§ 14

Daglig drift.
Forvaltning av stiftelsens anliggende hører under styret, som skal sørge for
tilfredsstillende organisasjon av stiftelsens virksomhet.
Direktøren forestår den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og
pålegg styret har gitt. For øvrig vises til aksjeloven av 13. juni 1973 nr. 44, §
6-12.
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§ 15

Revisjon.
Stiftelsens regnskap skal revideres av statsautorisert revisor, som velges av
representantskapet. Riksrevisjonen har til enhver tid innsynsrett i den grad det
anses nødvendig for å kunne føre kontroll med forvaltningen av offentlige
midler.

§ 16

Registrering av regnskap.
Stiftelsens regnskap skal hvert år sendes Regnskapsregistret, Landbruks- og
matdepartementer og stiftelsens organisasjoner.

§ 17

Den del av stiftelsens budsjett som finansieres ved midler fra Norsk Rikstoto,
skal fastlegges av Landbruks- og matdepartementets,
etter at stiftelsen har fremmet budsjettforslag.

§ 18

Omdanning. Vedtektsendringer.
Med omdanning menes endring eller opphevelse av den rettslige disposisjon
som danner grunnlaget for stiftelsen, eller av stiftelsens vedtekter, jf
stiftelsesloven kap. 6.
Omdanning kan gå ut på:
a) at stiftelsen oppheves og avvikles,
b) at stiftelsen slås sammen med én eller flere andre stiftelser med i det vesentlige
likeartet formål,
c) at stiftelsen deles i flere stiftelser,
d) at båndlagt eiendom som tilhører stiftelsen, frigis,
e) at det gjøres unntak fra vedtektene i enkelttilfelle.

Representantskapet kan etter forslag fra styret foreta vedtektsendringer. Slike
endringer trenger 2/3 flertall. Vedtektsendringene forelegges Landbruks- og
matdepartementet og deretter Stiftelsestilsynet for godkjenning.
§ 19

Opphør av medlemskap.
En organisasjon som – i to etterfølgende år – ikke har overholdt de til enhver
tid gjeldende lover, forskrifter eller andre bestemmelser som gjelder for
organisasjonen – herunder bestemmelser for regnskapsføring og avholdelse
av årsmøte/generalforsamling, blir å slette som medlemsorganisasjon ved
stiftelsen. Avgjørelsen fattes av styret etter innstilling fra Representantskapet.
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§ 20

Opphevelse av stiftelsen.
Eventuell opphevelse av stiftelsen følger reglene for omdanning, jf
vedtektenes § 18.
Ved eventuell oppløsning skal eiendommer og eiendeler brukes til
hesteholdets fremme. Oppløsningen og disposisjoner i forbindelse med denne
må godkjennes av Landbruks- og matdepartementet.

Opprinnelige vedtekter vedtatt 5. november 1985. Revidert 7. april 1988, 5.
november 1991, 3. desember 1996, 25. april 1997, 28. april 2005, 20. juni 2007,
9. november 2007, 5.desember 2013 og 28. juni 2017.
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