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VEDTEKTER FOR 
STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON TRØNDELAG 
 

 
§ 1 
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trøndelag har som formål å fremme diakonale tiltak som bidrar til å 
virkeliggjøre kirkens oppdrag. Formålet fremmes i samarbeid med Den norske kirkes organer og i 
overensstemmelse med dens bekjennelse. Ethvert tiltak som er i overensstemmelse med 
formålet, kan besluttes iverksatt og opprettholdt så lenge det finnes hensiktsmessig. 
 
 
§ 2  

Formålet søkes fremmet i samarbeid med kirken, myndigheter, institusjoner og 
organisasjoner, og ved hjelp av ansatte og frivillige medarbeidere 
 
 
§ 3  
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trøndelag er en selvstendig selveiende stiftelse organisert med et 
styre, en daglig leder og et representantskap. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trøndelag har sitt 
hovedkontor i Trondheim. 
 
 
§ 4  
Stiftelsens grunnkapital er kr 400 000,00. 
 
 
§ 5 
Styret er stiftelsens øverste organ. 
 
Styret består av 6 medlemmer med 4 varamedlemmer som oppnevnes slik:  
 
4 medlemmer og 2 varamedlemmer oppnevnes av representantskapet. 1 medlem med 1 
personlig varamedlem oppnevnes av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo.  1 medlem med 1 
personlig varamedlem velges av og blant de ansatte i stiftelsen.   
Hvert annet år uttrer 2 av styrets medlemmer valgt av representantskapet. 
Medlemmene har en funksjonstid på 4 år. Varamedlemmer har en funksjonstid på 2 år. 
Medlemmer og varamedlemmer kan ikke sitte lenger enn 2 valgperioder.  
 
Styret velger sin leder og nestleder for 1 år av gangen blant sine medlemmer. 
 
I styret møter også daglig leder i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trøndelag med tale- og forslagsrett, 
men uten stemmerett. 
  
 
§ 6  
Forvaltningen av stiftelsen hører inn under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål 
ivaretas. 
 
Styret skal utføre de oppgaver det er pålagt i stiftelsesloven og stiftelsens vedtekter. Blant styrets 
oppgaver inngår følgende: 
 
Ansettelse av daglig leder. Representantskapets leder og nestleder skal gi uttalelse før styret 
treffer avgjørelse om ansettelse av daglig leder. 
Føre tilsyn med daglig leder og om nødvendig utferdige instruksjoner. 
Vedta budsjett.  
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Fastsette årsregnskap og avgi årsberetning som sammen med revisors beretning forelegges 
representantskapet til uttalelse. 
 
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Styrets beslutninger treffes med 
alminnelig flertall blant de møtende. Ved stemmelikhet, har styreleder dobbeltstemme. 
 
 
§ 7  
Representantskapet består av 12 medlemmer, som oppnevnes slik: 
 
2 medlemmer med 2 varamedlemmer oppnevnes av styret i Stiftelsen Kirkens Bymisjon 
Trøndelag. 
2 medlemmer med 2 varamedlemmer oppnevnes av representantskapet i Stiftelsen Kirkens 
Bymisjon Trøndelag. 
1 medlem med varamedlem oppneves av Thomas Angells stiftelser. 
1 medlem med varamedlem oppnevnes av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. 
1 medlem med varamedlem oppnevnes av Nidaros Bispedømmeråd. 
2 medlemmer med varamedlemmer oppnevnes av kirken i Trondheim kommune: Domprostiet og 
de sammenslåtte prosti. 
Domprosten i Nidaros eller dennes representant er fast medlem. 
1 medlem fra andre prosti i Trøndelag der SKBT har virksomhet.  
 
Valgperioden er 4 år for representantskapsmedlemmene og 2 år for varamedlemmene.  
Representantskapsmedlemmene kan ikke sitte lenger enn 2 valgperioder. 
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder for 1 år av gangen. 
 
 
§ 8 
Representantskapet har følgende oppgaver: 
 
føre tilsyn med stiftelsens virksomhet; 
avgi uttalelse i særlig viktige saker som blir forelagt fra styret, så som betydelige finansielle eller 
eiendomsmessige disposisjoner og vesentlige forandringer i arbeidet; 
oppnevne styremedlemmer og varamedlemmer, jf § 4 andre ledd a) og 
representantskapsmedlemmer og varamedlemmer, jf § 6 første ledd b);  
avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetning;  
velge revisor som skal være statsautorisert, fastsette revisors godtgjørelse og om nødvendig 
utferdige instruks for vedkommende; 
beslutte granskning; 
beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret, jf § 11. 
 
Representantskapet avholder årsmøte hvert år. Representantskapet avholder for øvrig møter så 
ofte som lederen finner det nødvendig, eller når minst 3 medlemmer krever det. 
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 7 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet, 
har representantskapsleder dobbeltstemme. Styret og daglig leder har i alminnelighet rett til å 
delta i representantskapets møter, men uten stemmerett. 
 
 
§ 9   
Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å 
representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap. Styret kan når som helst trekke tilbake denne 
fullmakten.  
 
Styret kan meddele prokura. 
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§ 10 
Daglig leder forestår den daglige ledelse og representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den 
daglige ledelse. 
 
 
§ 11  
Forandringer i disse vedtekter, må vedtas både av styret og representantskapet. Begge disse 
steder kreves 2/3 flertall. 
 
Innkallelse til behandling av vedtektsendringer, må skje med minst 1 måneds varsel både til 
styret og representantskapet. Forslag til vedtektsendringer skal vedlegges innkallelsen. 
 
 
§ 12 
Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim (nå 
Trøndelag) og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (15 01 1991). Dersom samarbeidsavtalen med 
SKBO opphører, er representantskapet forpliktet til å endre stiftelsens navn, dersom ikke SKBO 
har godkjent videre bruk av navnet (jfr. Samarbeidsavtalens §5). 
 
Oppløsning av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trøndelag av andre årsaker enn opphør av 
samarbeidsavtalen, må vedtas på samme måte som bestemt i §10.  
 
Det er en forutsetning for oppløsning av Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim at vilkår for 
omdanning som nevnt i lov av 15 06 2001 nr 59 om stiftelser § 46 er oppfylt.   
 
Ved oppløsning av stiftelsen må bestemmelse om hvordan Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trøndelag 
sine midler skal disponeres ikke stride mot vedtektenes § 1. 
 
 
Fastsatt som Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim sine vedtekter på stiftelsesmøtet 15.01 91.  
Revidert på representantskapsmøtene 18.10.94 og 20.11.06. 
Revidert på styremøte 12.02.13/representantskapsmøte 17.04.13. 
Revidert på styremøte 25.02.19/representantskapsmøte 25.04.19. 
Revidert på representantskapsmøte 29.04.21 


