Stiftelsen Menneskerettighetsakademiet har følgende
Vedtekter
§ 1 Navn m.v.
Stiftelsens navn er Menneskerettighetsakademiet.
Stiftelsens kontorkommune er Oslo.
§ 2 Formål
Stiftelsens formål er å øke respekten for menneskerettighetene i inn- og utland. Fundamentet er de
internasjonale menneskerettighetene slik de er uttrykt gjennom FNs dokumenter, med
Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) og Erklæringen om undervisning og opplæring
i menneskerettigheter (2011) som kjernedokumenter.
Gjennom undervisning og informasjonsvirksomhet skal Menneskerettighetsakademiet arbeide for å
fremme enkeltmenneskets verdi, samt bidra til respekt for rettsstatlige prinsipper og demokratiske
prosesser. Vern av ytringsfriheten, likestilling og utvikling av det sivile samfunn, med vekt
på pluralisme, interkulturelt mangfold og dialog, står særlig sentralt. Menneskerettighetsakademiets
arbeid på integreringsfeltet skal inkludere innvandreres og deres barns interesser og synspunkter.
§ 3 Grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er NOK 100 000
§ 4 Stiftelsens styre
Styret er stiftelsens øverste organ og ansvarlig for en forsvarlig drift og forvaltning av stiftelsen.
Stiftelsens styre består av minimum 3 og maksimum 6 medlemmer. Hvert medlem fungerer
i perioder på 2 år av gangen. Styremedlemmer kan gjenvelges. Ved opprettelse og avgang
utpekes styremedlemmene av det sittende styret. Styrets leder velges av det sittende styret.
§ 5 Styrets møter
Styrets leder innkaller til møter med den hyppighet som kreves. Styret treffer sine vedtak ved
simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.
§ 6 Fagråd
Stiftelsen kan etablere et fagråd som skal gi faglige råd til stiftelsens styre og daglige ledelse
om virksomheten. Stiftelsens styre beslutter om etablering og oppløsning av fagråd.
§ 7 Støttemedlemmer
Stiftelsen kan ha støttemedlemmer. Personer og organisasjoner som støtter opp om
stiftelsens formål og som betaler en årskontingent, kan bli støttemedlemmer. Styret fastsetter
årskontingenten.
§ 6 Vedtektsendringer
Disse vedtektene kan bare endres ved vedtak i stiftelsens styre. Oppretteren skal ha rett til å
uttale seg om vedtektsendringer.
§ 7 Omdanning/oppløsning
Omdanning, oppløsing, sammenslåing og deling kan søkes etter vedtak i stiftelsens styre. Ved en
eventuell oppløsning, skal gjenværende midler overføres til en annen ideell organisasjon. Styret
bestemmer hvilken organisasjon som skal motta de gjenværende midler.
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