VEDTEKTER
for
REGNSKOGFONDET
Vedtatt av stiftelsesmøtet 20. juni 2003. Endret av årsmøtene i 2007, 2008, 2013 og 2018.

§1. Navn og sete
Organisasjonens navn er Regnskogfondet. Regnskogfondet har sete i Oslo.
§2. Formål
Regnskogfondet har til formål å fremme aktiviteter og prosjekter som kan bidra til
1. effektiv bevaring av verdens tropiske skoger, og
2. effektiv beskyttelse av rettighetene til disse skogers beboere.
§3. Juridisk person
Organisasjonen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset
ansvar for gjeld.
§4. Tilknytning
Regnskogfondet er en selvstendig norsk del av det internasjonale Rainforest Foundationnettverket.
§5. Medlemmer
Organisasjoner som slutter seg til Regnskogfondets formål, og som selv har formål som er
forenlig med Regnskogfondets, kan være medlem i Regnskogfondet. Medlemskap vedtas av
årsmøtet.
Medlemmer er:
- Norges Naturvernforbund
- Utviklingsfondet
- Natur og Ungdom
- Miljøagentene
- Framtiden i våre hender
§6. Støttemedlemmer
Privatpersoner og virksomheter som støtter Regnskogfondet med et årlig minstebeløp
fastsatt av styret er støttemedlemmer.
§7. Eksklusjon
Medlemsorganisasjoner som motarbeider eller bidrar til å undergrave Regnskogfondets
formål kan ekskluderes etter vedtak på årsmøtet.
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§8. Årsmøte
Regnskogfondets høyeste organ er årsmøtet. Årsmøte holdes en gang i året. Møtet
bekjentgjøres med minst 6 ukers varsel. Innkallelse, dagsorden og eventuelle
vedtektsendringsforslag skal sendes ut minst 14 dager før møtet. Medlemsorganisasjoner
som ønsker å fremme saker eller vedtektsendringer for årsmøtet må melde disse minst 1
måned før møtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.
Stemmeberettiget på årsmøtet er: 2 representanter fra hver av medlemsorganisasjonene, 2
representanter for styret, hvorav leder eller nestleder skal være den ene, og 2
representanter for de ansatte. Medlemsorganisasjonene har to stemmer på årsmøtet
forutsatt at minst en representant for organisasjonen er til stede. Forøvrig aksepteres ikke
fullmakter eller forhåndsstemming. Styrets representanter har ikke stemmerett ved
behandling av styrets beretning, regnskap og valg.
§9. Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet behandler
- Styrets beretning
- Regnskap
- Eventuelle vedtektsendringer
- Innkomne forslag
- Valg av styre, styrets leder og nestleder, valgkomité, samt revisor
Styremedlemmene velges for 2 år. Leder og nestleder velges blant styremedlemmene med
en funksjonsperiode på 1 år.
§10. Ekstraordinært årsmøte
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret bestemmer det, eller dersom minst to
medlemsorganisasjoner krever det.
§11. Valgkomité
Valgkomiteen består av tre medlemmer. Daglig leder er sekretær for valgkomiteen. Styret
legger fram forslag til sammensetning av valgkomité for årsmøtet. Medlemsorganisasjonene
kan foreslå styremedlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen legger fram sin innstilling for
årsmøtet.
§12. Styre og arbeidsutvalg
Regnskogfondet ledes av et styre på 7 - 13 medlemmer. Styremedlemmene skal som
kollegium ha kompetanse og erfaring som dekker alle sentrale arbeidsområder der
Regnskogfondet er engasjert. De ansatte oppnevner en representant med vararepresentant
til styret.
Styrets arbeidsutvalg består av leder, nestleder og organisasjonens daglige leder. Instruks for
arbeidsutvalget vedtas av styret.
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§13. Styrets oppgaver og arbeidsform
Styret gjør vedtak i møte. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av
styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme, eventuelt
nestleders ved leders fravær.
Styret ansetter daglig leder, vedtar organisasjonens årsbudsjett og behandler for øvrig alle
saker av vesentlig betydning for organisasjonens drift og utvikling.
Ny daglig leder ansettes for fem år, og kan ansettes for nye perioder på fem år.
Daglig leder har rett og plikt til å møte med tale- og forslagsrett i styrets møter.
Innkallelse til styremøter skal skje med minst 7 dagers varsel. Dagsorden for møtet skal
vedlegges innkallelsen. Referat fra forrige styremøte skal behandles fortløpende.
Medlemsorganisasjonene kan fremme saker til styret.
§14. Forpliktelse og prokura
Regnskogfondet forpliktes ved underskrift av 2 styremedlemmer, hvorav leder eller
nestleder skal være den ene.
Daglig leder har prokura.
§15. Regnskap
Regnskogfondets styre skal sørge for at regnskapet blir ført på forsvarlig vis og revidert av
statsautorisert revisor. Regnskapet følger kalenderåret, og styret er ansvarlig for å legge det
fram for årsmøtet sammen med styrets årsberetning.
§16. Vedtektsendringer
Vedtektsendringer krever ¾ flertall på årsmøtet.
Opptak og eksklusjon av medlemmer krever endring av vedtektene.
§17. Opphør. Sammenslutning. Deling.
Opphør av Regnskogfondet krever ¾ flertall på to etterfølgende ordinære årsmøter. Ved
opphør av Regnskogfondet kan det velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det
ordinære styre kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg
foretas.
Ved Regnskogfondets opphør, tilfaller organisasjonens midler en underforening til Norges
Naturvernforbund som stiftes som følge av overføringen. Underforeningen skal ha
likelydende formål som Regnskogfondet, jfr. vedtektenes § 2.
Sammenslutning med andre organisasjoner eller foreninger, eller deling av organisasjonen,
anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling treffes i samsvar med
bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 14. Ved sammenslutning eller deling skal det
innhentes samtykke fra Regnskogfondets kreditorer.
*****
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