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A. Norwegian Refugee Council (NRC) är eli oberoende, humanitär, ideell, icke statlig stiftelse

som arbetar för att skydda fördrivna och utsatta personers rättigheter Linder kris, Genom
sina program bistår NRC i arbetet för att möta liurnanitära behov, förhindra ytterligare

fördrivning och bidra till hållbara lösningai. Genom opinionsbildning eftersträvar NRC att

rättigheter upprätthälls och tor att varaktiga lösningar skall uppnäs, se bifogad

dokumentation av stadgar och registrering av verksamhet.

B. NRC agerar situationer av väpnad konflikt, och engagerat sig i andra sammanhang där

dess kunipetens ger mervärde. NRC di en rättighetshaseracl organisation och agerar

utefter humanitära principer, neutralitet, oberoende och opartiskhet.

C. Föi att fortsätta arbetet mot visionen Rights Respected People Protected beslutar

undertecknad stiftare härmed att bilda eli insamlingsstiftelse benämnd

lnsarnlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige. Den svenska insamlingsstiftelsen ska

bidra till att cippnö den principiella visionen av Rights Respected People Protected genom

insamling av ytterligare resurser.

D. lnsamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sveriges ändamål består i:

a) att direkt eller indirekt, genom NRCs aktiviteter stödja människor runt om i världen

som är drabbade av kriser och tillhandahålla hjälp för att möta humanitära behov

hos fördrivna och sårbara personer i kris, samt att säkerställa att rättigheter

respekteras och att människor skyrldas.

b) att bedriva insamling genom aktiviteter såsom, dock ej uteslutande; uttalanden,

annonsering, och kampanjaktiviteter via www.nrc.se och andra medier samt genom

mottagande av ekonomiska gåvor för att utveckla och förbättra arbetet för skydd av

de mesi utsatta.

c) att säkerställa att de insamlade medlen överförs till organisationer, såsom NRC,

och att de används på ett prufessionellt sätt för att tillhandahålla assistans i enlighet

med uppdraget som uttiyckts i artikel a. ovan.

E. NRC5 verksamhet finansieras genom insamling, betalda uppdrag, direkta bidrag och

i nkomstet från eget arbete.

F. Undertecknad stiftai e startar en insamling till förmån för insamlingsstiftelsens ändamål

genom ett upprop. Insamlade medel som kommer in efter uppropet från stiftaren ska

vara en självständig förmögenhet och ska främja insamlingsstittelsens bestämda och

varaktiga ändamål samt förvaltas i enlighet med insamlingsstiftelsens ändamål.

lnsamlingsstiftelsen bildas genom undertecknande av denna handling och genom ett

upprop från stiftajen som tillkännages pd slittLimns hemsida www.flyktninhielen.no.

Page 1 of 24



G. Till detta söftelseförordnande finns för insamlingsstiftelsen stadgar enhgt bilaga,
Stadgarna ska gälla för insamlingss[telsens bildande samt tör dess fiamtida verksamhet

och fortbestand.

lnsamlmgsstiftelsen NRC Fyktinghjälpen Sverige ska föivaltas av en oberoende styrelse som
kommer vara i kontroll över stiftelsens resurser och föi delningen av dessa linje med
stiftelsens uppdrag. Följande tre pei soner utgör nsamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen
Sveriges första styrelse; Gear Olav Lisle, styrelseordförande, Per Kotschack och Harriet Rund,
styrelseledarnöter och dessa ätar sig härmed att ta emot och föivalta de medel som samlats
in av lnsamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige.

Oslo, Norge

Datum: 16/12-2016

Jan Egelrind
1

-‘Geneialsekiét\e

Norwegian Refugee Council
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1) Uppdrag
A. Den svenska insamlingsstiftelsen kommer att namnges lnsamlingsstiftelsen NRC

Flyktinghjälpen Sverige.

3. lnsamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige kommer vara förlagd till Stockholm.

C. Dessa stadgar för insarnlingsstiftelsen är en bilaga till stiftelsefärordnandet undertecknat den
16 december 2016 av generalsekreteraren för Norwegian Refugee Council (NRC).

D. lnsamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjålpen Sveriges ändamål består
a. att direkt eller indirekt, genom NRCs aktiviteter stödja människor runt

om världen som är drabbade av kriser och tillhandahålla hjälp för att
möta humanitära behov hos tördrivna och sårbara personer i kris, samt
att säkerställa att rättigheter respekteras och att människor skyddas.

b. att bedriva insamling genom aktiviteter såsom, dock ej uteslutande;
uttalanden, annonsering, och kampanjaktiviteter via www.nrc.se och
andra mediet samt genom mottagande av ekonomiska gåvor för att
utveckla och förbättra arbetet för skydd av de mest utsatta.

c. att säkerställa att de insamlade medlen överförs till organisationer,
såsom NRC, och att de används på ett professionellt sätt för att
tillhandahålla assistans i enlighet med uppdraget som uttryckts i artikel
a. ovan.

2) Förvaltning

Pi. lnsamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige ska förvaltas av en oberoende styrelse som
kommer vara i kontroll över stiftelsens resurser och fördelningen av dessa i linje med
stiftelsens uppdrag. Stiftelsens resurser kommer att bestå av till exempel: medel som samlats
in genom insamlingsaktiviteter fastställda av stiftelsen i linje med dess uppdrag, medel
genererade genom gåvor och andra donationer till stiftelsen, och andra lagligt insamlade
ekonomiska bidrag.

B. lnsamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige ska hela tiden följa det i Sverige rådande
juridiska ramverk och ska underlätta den rapporterfng och kontroll som utförs av Svensk
Insamlingskontroll vid behov.

C. lnsarnlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige ska ha en styrelse och en valberedning.

a. Styrelsen representerar insamlingsstiftelsen i förhandlingar med tredje
part och år ansvarig för att administrationen av stiftelsen sker i enlighet
med dess uppdrag, samt svenska lagar och regler.

b. Styrelsen ska bestå av ledamöter med specialkompetens inom de
områden som är av strategisk vikt för stiftelsens mål och verksamhet.

c. Styrelsen ska bestå av 3 styrelseledamöter och 3 suppleanter.
ä. Styrelsens första ordförande ska utgöras av Geir Olav Lisle. Styrelsens

första ledamöter ska vidare utgöras av harriet Rudd och Per Kotschack.
Styrelsens första suppleanter ska utgöras av Bjørn Falck-Pedersen,
Merethe Nedrebe och Rune Johansen.

e. Styrelsen ska mötas minst en gång per kalenderår.
f. Styrelsen väljer sin egen ordförande.
g. Styrelsen är beslutsför när minst 2 ledamöter är iiärvarande. Vid lika

röstetal har styrelseordföranden utslagsröst.
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h. Mandatperroden för styrelseledamöter är tre år.

i. Styrelsen ska vid behov utse en VD (verkställande direktör).

j. Styrelsen väljer nya styrelseledamöter.

k. En avgående ledamot kan ornväljas för upp till två pr varandra följande

perioder, så att den totala mandatperioden kan bli tre perioder.

1. Styrelsen ska välja en valberedning som ska bestå av 3 medlemmar.

Mandatperioden för en medlem av valberedningen är tre år. Avgående

medlemmar valberedningen kan bli omvalda upp till två på varandra

följande perioder. Valberedningen är ansvarig för att nominera nya

kandidater inför styrelsen samt för att utvärdera huruvida avgående

ledamöter bör nornineras för nmval.

3 Finansiell kontroll

a. Räkenskapsåret löper frän 1januari till 31 december.

b. Styrelsen skall utse en auktoriserad revisor som ska granska stiftelsens

räkenskaper i enlighet med svenska lagar och regler.

c. Insamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige har nolltolerans mot

korruption, bedrägeri och förskingring.

4 Ändringar av dess stadgat

a. Ändringar av dessa stadgar eller upplösning av insamlingsstiftelsen

NRC Flyktinghjälpen Sverige kan endast beslutas av styrelsen i enlighet

med svenska lagar och regelverk för insarnlingsstiftelser.

b. Om upplöst ska alla resurser fördelas till verksamhet i humnanitärt syfte

relaterat till det uppdrag beskrivet artikel C a.

Artiklarna 1 C och 2 D kan inte ändras eller korrigeras,

För Insamlingsstiftelsen N RC Flyktinghjälpen Sverige;

Bekräftar vi härmed att ta emot och förvalta de medel som samlats in av lnsamnlingsstiflelsen NRC
Flyktinghjälpen Sverige i enlighet med det uppdrag och de svenska lagar och regler som detta
dokument förklarats. Vi kommer underlätta de kontroller som utförs av Svensk Insamlingskontroll
när det krävs och behövs, samt följa Svensk Insamlingskontrolls regler.

1. Ort/Datum: Oslo 16/12 2016

Styrelseledamot:

Födelsedatum/nationalitet:

Signatur:

2. Ort/Datum: Oslo 16/12 2016

Styrelseledamot:

Födelsedatum/nationalitet: 2 oC-’ J

Signatur: 7.m....iym

3. Ort/Datum: Stockholm 16/12 2016

Styrelseledamot:

Födelsedatum/nationalitet: 1. 6 .5 J
Signatur:
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Styrelsesupplea nt:

Födelsedatum/nationalitet:

Signatur:

Styrelsesuppleant:

Födelsedatum/nationalitet:

Signatur:

Styrelsesuppleant:

Födelsedatum/nationalitet:

Signatur:

3. Ort/Datum: Oslo 16/12 2016

Bjørn Faick-Pedersen

\Q(0 MoL-_

4. Ort/Datum: Oslo 16/12 2016

Merethe Nedrebø

‘1 74b “L’ ‘‘-‘
tZ/Lt

5. Ort/Datum: Oslo 16/12 2016

Rune Johansen
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14
Upprop

NRC är en organisation som hjälper människor på flykt runt om i världen. Vi är snabbt pa plats
där människor på flykt behöver oss som mest. Vi vet vad som maste göras, och vi gör det.

Vi hjälper där behovet är som störst. När vi först startade vara hjälpinsatser etter andra
världskriget var behovet enorm. Det är det fortfarande. 1 sjuttio är har vi arbetat outtröttligt för
att se till att människor på flykt överlever och kan bygga en ny framtid.

Just nu är vi närvarande bade nya och långvariga kriser 30 länder. Där vi bland annat
tillhandahåller mat, tak över huvudet, rent vatten, rättshjälp och utbildning.

För att få ytterligare resurser till vårt arbete har NRC bildat en svensk insamlingsstiftelse vid
namn NRC Flyktinghjälpen Sverige. Stiftelsen ska verka i enlighet med ovan angivna syften
genom att i egen regi, och i samverkan med NRC, arbeta för att hjälpa människor på flykt runt
om i världen.

lnsamlingsstiftelsens första styrelse består av Geir Olav Lisle, Harriet Rudd och Per
Kotschack.

Som grundare till stiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige ber vi genom detta upprop om bidrag
till stiftelsens arbete.

Den

För Norwegian Refugee Council


