Vedtekter for stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter
§ 1. STIFTELSEN
Stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter (heretter benevnt som stiftelsen) er dannet i medhold
av lov om stiftelser. Stiftelsen er en alminnelig, selveiende, allmennyttig institusjon i Saltdal
kommune oppretta av kommunene Hattfjelldal, Grane, Beiarn, Skjerstad, Saltdal, Fauske,
Sørfold, Hadsel, Sortland, Lødingen, og Rana. Fylkesmannen i Nordland, Norges
Naturvernforbund, Nordland, Saltdal bondelag, Salten regionråd, Statskog SF, Den Norske
Turistforening, Arran, Nordland reindriftssamers fylkeslag, Helgeland museum, Høgskolen i
Bodø, Saltdal bonde og småbrukerlag og Salten museum.
§ 2. FORMÅL
Nordland Nasjonalparksenter skal være et informasjons- og besøkssenter som skal
dokumentere og formidle kunnskap om nasjonalparker, andre verneområder, natur, samt
norsk og samisk kultur i Nordland. Den samlede virksomheten skal fremstå som et
utstillingsvindu for Nordlands naturverdier og stimulere til aktivt friluftsliv.
§ 3. GRUNNKAPITAL
Stiftelsen har en grunnkapital på 3 millioner som skal benyttes til utstillinger, bilder og
samlinger på bibliotek. Styret kan vedta å øke grunnkapitalen med tilskudd gitt i form av
penger, fast eiendom eller gjenstander. Grunnkapitalen skal holdes skilt fra annen eiendom
som tilhører stiftelsen.
§ 4. STYRINGSORGAN
Stiftelsens har som styringsorgan et styre og et råd. Styret er stiftelsen øverste ansvarlige og
besluttende organ.
§ 5. STYRE
§ 5.1 Styrets sammensetning
Stiftelsen har et styre på 5 medlemmer med numeriske varamedlemmer, unntak
vararepresentant for Fylkesmannen i Nordland og Saltdal kommune der det foreligger
personlig vara.
3 valgt av stifterne
1 representant oppnevnt av Saltdal kommune.
1 representant oppnevnt av Fylkesmannen i Nordland.
Styremedlemmer velges for fire år. Ved oppretting av stiftelsen velges dog tre medlemmer for
2 år for å ivareta kontinuitet i styret.
Daglig leder har møteplikt og talerett i styret, men ikke stemmerett. Daglig leder er sekretær
for styret
§ 5.2 Styrets myndighet og ansvar
Styret skal:
Sørge for at stiftelsens formål ivaretas

Sørge for at virksomheten blir drevet i samsvar med vedtektene
Sørge for en tilfredsstillende organisasjon
Påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll
Tilsette daglig leder.
Utarbeide arbeidsbeskrivelse for daglig leder.
Tilsette faste ansatte etter innstilling fra daglig leder, dersom dette ikke er delegert til
han.
§ 5.3 Styrets saksbehandling
Styrets saksbehandling følger møteregler, konferer stiftelsesloven § 31.
§ 5.4 Vedtak
Styret er vedtaksfør når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Vedtak taes ved vanlig
flertall. Ved likt stemmetall, er stemmen til styreleder avgjørende.
§ 5.5 Melding til Rådet – årsberetning, regnskap, budsjett, handlingsplaner m.v.
Styret skal gi melding til fagrådet om:
Årsmelding
revidert årsregnskap
årsbudsjett og handlingsplan
4-årige økonomiplaner
forslag om endringer i samarbeidsavtaler og vedtekter for stiftelsen
andre saker som Rådet bør uttale seg til
§ 6. RÅDET
§ 6.1 Sammensetning
I Rådet sitter en representanter fra hver av stifterne som er nevnt i §1. Disse velges av
kommunestyre og styrende organ for de deltakende institusjoner for en periode på 4 år i
samsvar med valgperioden.
Rådet velger selv rådets leder og nestleder.
Alle som har samarbeidsavtaler med stiftelsen, gis rett til å møte i rådet, men har ikke
stemmerett. Tilsvarende gjelder for styret som har møte og talerett, men ikke stemmerett.
§ 6.2 Rådets myndighet og ansvar
Rådet er et rådgivende organ for styret og skal føre tilsyn med stiftelsens virksomhet.
Medlemmer av rådet kan ikke samtidig sitte i styret.
Rådet møtes ordinært en gang i året innen 1.juni. Innkalling skal være skriftlig med minst tre
ukers varsel.
Rådet skal:
gi anbefalinger og veiledning til styret i faglige spørsmål som omfatter drift og
forvaltning av senteret.
velge tre representanter til styret med numerisk varamedlem.
fastsette styremedlemmenes godtgjørelse.
avgi uttalelse om årsregnskap og årsberetning
kunne fatte beslutning om granskning

velge stiftelsens revisor
avgi uttalelse til styret eller et annet organ i stiftelsen
§ 6.3 Vedtak
Fagrådet er vedtaksfør når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Vedtak taes ved
vanlig flertall. Ved likt stemmetall, er stemmen til møteleder avgjørende.
§ 6.4 Ekstraordinært møte
Ekstraordinært møte i Rådet blir holdt når styret, leder for Rådet eller minst 1/3 av
medlemmene i Rådet krever dette. Det skal være skriftlig innkalling med minst 10 dagers
varsel, og møtet kan bare fatte vedtak i saker som står på sakslista.
§ 6.5 Utvidelse av Rådet.
Stiftelsen kan ta opp kommuner der det etableres nasjonalparker i Nordland, samt andre
institusjoner / organ med arbeidsområder knytta til Nordland Nasjonalparksenter, til
deltakelse i Rådet. Dette skjer etter skriftlig søknad til styret.
§ 7. DAGLIG DRIFT
§ 7.1 Daglig leder
Daglig leder har ansvar for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet og skal følge
retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Daglig leder avgjør ikke saker som har overordna
betydning eller er av uvanlige art for stiftelsen.
Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at
formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.
§ 7.2 Prokura
Daglig leder og styreleder plikter stiftelsen i fellesskap.
§ 8. NYSTADNESSTUA
Nystadnesstua skal drives etter formålsparagrafen til Den Norske Turistforening. Eventuelt
overskudd i driften av Nystadnesstua skal nyttes etter formålet.
§ 9. ENDRING AV STIFTELSEN
§ 9.1 Vedtektsendringer
Endring av vedtekter skjer med 2/3 flertall i styret. Vedtektsendringer skal varsles
stiftelsestilsynet samt Kultur og kirkedepartementet i forhold som berører Nystadnesstua.
§ 9.2 Omdanning
Søknad om endring av stiftelsen, herunder oppløsning skal være fremmet etter Lov om
stiftelser av 23.mai.1980 og 15.juni 2001. Ved en eventuell oppløsning skal Saltdal kommune
sammen med Nordland Fylkeskommune og Direktoratet for Naturforvaltning /
Miljøverndepartementet avgjøre hvordan eiendommen, samlingene og
informasjonsgrunnlaget skal fordeles for å ivareta formålet med stiftelsen. Nystadnesstua skal
tilfalle et formål tilsvarende DNT.
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