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1. Stiftelsens navn og formål 

 

1.1. Stiftelsens navn er Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse. 

 

1.2 Stiftelsens formål er å fremme forståelsen av kostholdets betydning for helsen, støtte 

opplysningsvirksomhet om kosthold og ernæring, spesielt overfor barn og unge, fremme 

forskning om ernæring og kosthold og støtte tiltak for bedring av kostholdet. Utvikling av 

informasjonsmateriell bør være en prioritert oppgave. 

 

1.3. Stiftelsen skal gjennom økonomisk støtte fremme tiltak som er basert på forskning utført 

med anerkjente vitenskapelige metoder, og arbeidet må ikke gå på tvers av nasjonalt og 

internasjonalt aksepterte kost- og næringsstoffanbefalinger.   

 

1.4. Stiftelsen kan selv ta initiativ til eller yte økonomisk støtte til annet arbeid som er i sam-

svar med stiftelsens målsetting.   

 

 

2. Stiftelsens styre  

 

2.1. Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse skal ledes av et styre på 3 personer 

(styreleder og 2 medlemmer) og 2 varamedlemmer. Styret er stiftelsens høyeste organ og 

har ansvaret for å forvalte stiftelsen og dens midler. 

 

2.2. Styret (leder, medlemmer og varamedlemmer) velges av generalforsamlingen i Norsk 

Selskap for Ernæring (NSE) med en funksjonstid på 2 år og slik at det til enhver tid er 

minst ett styremedlem som har vært styremedlem i minst ett år. Det er mulig å stille til 

gjenvalg 2 ganger.  

 

Hvis NSE blir avviklet, tillegges de oppgaver NSE har etter disse vedtekter general-

forsamlingen i den organisasjon som etterfølger NSE eller som etter forslag fra stiftelsens 

styre utpekes av den generalforsamling som avvikler NSE.   



 

2.3. Ved beslutninger som gjelder investeringer eller tildelinger fra stiftelsen, er styret bare 

beslutningsdyktig når hele styret deltar i beslutningen. Ved andre beslutninger er styret 

beslutningsdyktig når styreleder og minst ett styremedlem deltar og beslutningen er 

enstemmig. 

 

2.4. Styret representerer stiftelsen utad. 

 

2.5. Styret skal bestå av representanter som har kompetanse innen kosthold og ernæring og 

som arbeider innen helsesektoren, skolevesenet, barnehagesektoren, eller universitets-/-

høgskolesektoren eller er tilknyttet frivillige organisasjoner med fokus på kosthold og 

helse.   

 

2.6. Styret har ansvar for å kunngjøre tilgjengelige midler, vurdere søknader og vedta 

bevilgninger.   

 

2.7. Styret kan selv utforme og fastsette supplerende retningslinjer til bruk ved kunngjøring og 

fordeling av midlene fra stiftelsen. Disse retningslinjer skal gjøres kjent for NSE. 

 

2.8. Personer eller grupper som har fått bevilget midler fra stiftelsen skal innen 1 år fra  

 bevilgningsdato sende en kort rapport til stiftelsens styre om bruken av midlene.   

 

2.9. Styrets arbeid skal normalt ikke honoreres, men faktiske utgifter som styremedlemmer har 

i forbindelse med styrearbeidet, f.eks dokumenterte utgifter til reiser til styremøter, kan 

dekkes av stiftelsen. Styrets honorarer skal ikke under noen omstendighet overstige 

stiftelsens årlige avkastning etter avsetning til egenkapital, jfr. pkt 3.2. 

 

 

3. Stiftelsens grunnkapital og annen kapital 

 

3.1. Stiftelsens grunnkapital er ved etableringen kr 500 000,-, kroner femhundretusen. Øvrig 

kapital som tilføres stiftelsen ved etableringen tillegges egenkapitalen som annen egen-

kapital. Grunnkapitalen skrives ned fra kr 500 000 til kr 100 000 i ekstraordinær 

generalforsamling for NSE 04.05.17. 

 

3.2. Egenkapitalen kan forøkes gjennom royalty i henhold til stiftelsens rettigheter, gaver eller 

annen inntekt eller støtte, se vedlegg over rettigheter ved opprettelsen av stiftelsen.   

 

3.3. I særlige tilfeller kan styret beslutte å foreta utdelinger fra annen egenkapital, eksempelvis 

ved støtte til større prosjekter, prosjekter av lang varighet eller lignende. 

 

 

 

 



4. Stiftelsens forvaltning  

 

4.1. Styret for stiftelsen har ansvar for forvaltning av stiftelsens midler. Midlene kan plasseres 

i bank, i obligasjons- og rentefond, i aksjefond og i særlige tilfeller i norske aksjer eller i 

innenlandske prosjekter hvor risiko for tap er lav.  

 

4.2. Det er avkastningen på stiftelsens kapital som kan benyttes, jfr. 3.1. Av eventuelle 

royalties, andre inntekter eller gaver kan 50 % deles ut, jfr. 3.2. Eventuelle udisponerte 

midler ved utgangen av året tilføres egenkapitalen.   

 

4.3. Stiftelsens avkastning kan brukes til å støtte tiltak som samsvarer med stiftelsens formål.  

 

4.4. Styret har ansvar for at det til NSE’s årlige generalforsamling blir lagt fram årsmelding og  

revisorbekreftede regnskaper.  

 

 

5. Revisor  

 

5.1. Stiftelsens årsregnskap skal revideres av offentlig godkjent revisor. 

 

5.2. Revisors honorar belastes den årlige kapitalavkastning. Dersom årlig avkastning ikke er 

stor nok til å dekke honoraret, kan det dekkes ved bruk av stiftelsens egenkapital. 

 

 

6. Vedtektsendring  

 

6.1. Endringer i disse vedtektene må godkjennes av NSE’s generalforsamling. Forslag til 

endringer må sendes NSE’s medlemmer 3 uker før generalforsamlingen. Til gyldig vedtak 

kreves 2/3 flertall av de frammøtte. 

 

 

7. Avvikling av stiftelsen  

 

7.1. Hvis de mulige utdelte årlige beløp blir så små at de ikke på hensiktsmessig måte kan 

benyttes til stiftelsens formål, kan stiftelsen avvikles. I forbindelse med at avviklings-

vedtak fattes, kan det også fattes vedtak om utdeling fra stiftelsen som reduserer 

stiftelsens egenkapital, herunder grunnkapitalen. 

 

7.2. Ved eventuell avvikling av stiftelsen, overføres kapitalen til NSE’s fond eller til en 

tilsvarende organisasjon som utpekes av styret for Stiftelsen, jfr. pkt. 2.2. 

 

 


