ModusA vedtekter 2021

§1 NAVN
Stiftelsens navn er ModusA. Navnet ModusA springer ut av navnet og ideen Modus
Academicus. Navnet avspeiler vår vitenskapelige og akademiske tilnærming i våre prosjekter.

§2 FORMÅL
ModusA er en politisk og religiøst uavhengig stiftelse, med formål om å:
a) Fremme kunnskap om velferdspolitiske temaer og praksiser, i hovedsak problemstillinger
knyttet til rus-, sosial- og kriminalpolitikk.
b) Utvikle prosjekter som utfordrer og belyser kunnskapsregimene og de grunnleggende
premissene i politikk og forvaltning på nevnte områder.
c) Bidra til at interesserte, involverte og berørte kan danne seg et begrepsmessig og analytisk
overblikk over velferdspolitikkens premisser og kunnskapsregimene som ligger til grunn for
gjeldende politikk og praksis.
d) Bidra til en mer åpen og saklig meningsutveksling på demokratiets, rettsstatens og
vitenskapens verdigrunnlag.

§3 SAMARBEID MED ANDRE
Våre samarbeidspartnere må dele våre verdier om transparens i all kunnskapsdeling og
saklighet i meningsutvekslinger i tråd med vitenskapelige og demokratiske prinsipper.

§4 FAGRÅD
Stiftelsen skal til enhver tid bestrebe seg på å ha et bredt sammensatt uavhengig fagråd.
Fagrådet kan opprettes av og være underordnet daglig leders instruksjonsmyndighet.
Dagligleder velger og informerer styret om fagrådets medlemmer.
Styremedlemmer og andre som er tilknyttet stiftelsen, kan foreslå medlemmer til fagrådet.
Medlemmer i fagrådet kan foreslå nye medlemmer.
Fagrådet skal ikke gis kompetanse som gjelder sentrale deler av stiftelsens formuesforvaltning.
Fagrådet skal ikke være ansvarlig for aktiviteter knyttet til stiftelsen formuesforvaltning, øvrige
aktiviteter, sluttprodukter eller ansvarlig på noen annen måte.
Fagrådet skal ved behov bistå i
a) idéfasen og prosjektutvikling
b) kvalitetssikring av prosjekter
c) arbeidet med å finne ressurspersoner

§5 STYRE
Stiftelsen forvaltes av et styre på minimum 4 og maksimum 7 personer. Grunnleggerne peker
ut stiftelsens første styre. Dette styret velger styreleder. Styret velges for to år av gangen på
årsmøte. Styremedlemmer kan gjenvelges.
Sittende styre velger nye styremedlemmer.
Det nye styret velger ny styreleder.
Styremøter skal holdes minst 4 ganger i året.
Styrets skal føre tilsyn med daglig leder og at stiftelsens virksomhet drives forsvarlig i henhold
til formålene beskrevet i §2. Styret har ansvar for at revidert budsjett og årsrapport foreligger i
henhold til norsk lov. Det skal føres protokoll over alle styremøter. Styret er beslutningsdyktig
når ¾ er til stede. Styrets avgjørelse treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er
styreleders stemme avgjørende. Ved dennes fravær gjelder det som møteleder har stemt for.
Styret skal ha minimum 2 varamedlemmer
Styret ansetter daglig leder i ModusA. Det er styret som fastsetter stillingens lønn og
arbeidsvilkår. Stiftelsen skal ha statsautorisert revisor som velges av styret.

§6 DAGLIG LEDER
Daglig leder ansettes av styret og forestår den daglige driften. Daglig leder skal innkalle til
møter og sette opp sakslister. Daglig leder har møteplikt i styremøter. Daglig leder skal
fremlegge regnskap, budsjetter, aktivitets- og fremdriftsplaner og rapportere avvik til styret.

§7 VEDTEKTSENDRING OG OPPLØSNING
Vedtektsendring eller nedleggelse av ModusA krever 3/4 flertall i styret. Ved oppløsning skal
stiftelsens formue overdras til en annen stiftelse med samme formål som nevnt i §2.

§8 GRUNNKAPITAL
Stiftelsens grunnkapital er kr. 100 000. Kapitalen er stilt til rådighet av Nicolay Borchgrevink
Johansen.

