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§ 1. Stiftelsens navn og hovedkontor.
Stiftelsens navn er "Strømmestiftelsen.", på engelsk "Stromme Foundation", på spansk
"Fundaci6n Stromme" og på fransk "Fondation Stromme".
Stiftelsens hovedkontor er i Kristiansand, Norge.
§ 2. «Stiftelsens formål er:
a) å videreføre res.kap. Olav Kr. Strømmes arbeid med å drive innsamling av midler
til støtte for misjons-, utviklings- og hjelpeprosjekter, herunder å drive aktivt
informasjonsarbeid om de prosjekter stiftelsen engasjerer seg i og om Nord
Sørspørsmålene i sin alminnelighet.
b) å forvalte innsamlede og offentlige midler og formidle bistand til ulike konkrete
prosjekter som nevnt i pkt. a. Bistanden skal særlig være innrettet på å befeste og
styrke mottakernes menneskeverd og evne til selvhjelp. Den skal kanaliseres
gjennom partnerorganisasjoner, kirker, misjonsorganisasjoner og andre regionale
orgamsasJoner.
c) å bygge sin virksomhet videre på det kristne verdigrunnlag og menneskesyn, og
den derav følgende forpliktelse til praktisk omsorg for mennesker i nød, uten
hensyn til etnisk tilhørighet, religion, nasjonalitet eller politisk oppfatning.
d) Å hjelpe mennesker ut av fattigdom.»
§ 3. Grunnlaget for Stiftelsens virksomhet.
Grunnkapitalen utgjør NOK 3 326 092,- som er de midler som res. Kap. Olav Kr.
Strømme hadde samlet inn og som ved hans død ikke var disponert.
Grunnkapitalen er urørlig.

Ved valg av styremedlemmer skal det legges vekt på å sikre Styret relevant kompetanse
og erfaring, samt en god kjønnsfordeling.
Styret består av 7 medlemmer og 3 varamedlemmer.
Styret velges slik:
- 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer velges av Rådet, hvorav minst
1 styremedlem velges fra et av Strømmestiftelsens samarbeidsland i Sør.
1 styremedlem og 1 varamedlem (for dette) velges av og blant Stiftelsens personale.
Rådet velger styreleder blant dem som er valgt til styremedlemmer.
Valgene av styremedlemmer forberedes av en egen valgkomite, se§ 6.
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Alle styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år.
Funksjonstiden følger kalenderåret.
Av styremedlemmer valgt av Rådet velges halvparten hvert år. Etter første års
funksjonstid står halvparten på valg, etter loddtrekning.
Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges i samme funksjon inntil tre ganger.
Samlet funksjonstid i Styret bør ikke overstige åtte år.
Ved valgene skal søkes en rimelig balanse mellom hensynet til fornyelse og hensynet til
kontinuitet.
Styret er beslutningsdyktig når styreleder eller nestleder og minst 3 medlemmer eller
varamedlemmer, er til stede. Vedtak i Styret skjer med alminnelig flertall, se dog
§ 11. Ved stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget.
Styret ansetter daglig leder.
Styreleder innkaller til møte når det er behov for det, eller når et flertall av Styrets
medlemmer ber om det.
§ 5. Rådet.
Stiftelsen skal ha et Råd, bestående av minst 15 medlemmer.
Ett rådsmedlem velges av res.kap. Olav Kr. Strømmes familie.
Rådets øvrige medlemmer velges av Rådet selv, og for en periode på tre år.
Funksjonstiden følger kalenderåret.
Valget skal skje slik at inntil tredjeparten av rådsmedlemmene står på valg hvert år.
Etter hvert av de to første års funksjonstid står tredjeparten på valg etter loddtrekning.
Valgene av rådsmedlemmer skal forberedes av egen oppnevnt valgkomite, se§ 6.
Rådets medlemmer kan gjenvelges i samme funksjon to ganger, og slik at samlet
sammenhengende funksjonstid, ikke overstiger ni år.
Av og blant Rådets medlemmer velges Rådets leder og nestleder for tre år.
Vedtak i Rådet skjer med alminnelig flertall, se dog§ 10 og 11. Ved stemmelikhet gjør
rådsleders stemme utslaget.
Rådet er beslutningsdyktig når minst 7 medlemmer er til stede.
Rådet skal føre tilsyn med Stiftelsens virksomhet og påse at denne drives i samsvar med
lover og vedtekter. Særlig skal Rådet føre tilsyn med Styrets disposisjoner.
Rådet har videre følgende mandat/myndighet:
-

Velge styreleder, styre- og rådsmedlemmer
Avgi uttalelse om stiftelsens årsregnskaper og årsrapport
Etter innstilling fra Styret avgi uttalelse om stiftelsens strategi- og langtidsplaner
Fatte beslutning vedrørende forslag til vedtektsendringer (jfr. § 10)
Fatte beslutning vedrørende forslag om oppløsning (jfr. § 11)
Gi Styret råd i de saker som Styret forelegger Rådet, eller i de saker som Rådet selv
tar opp.

