
 Vedtekter for stiftelsen Cosmopolite Scene  

 §1  Navn  

Stiftelsen Cosmopolite Scene er en privat stiftelse under eget styre og underlagt de til 

enhver tid gjeldende bestemmelser i norsk lovgivning vedrørende stiftelser.  

 

§2  Formål  

Cosmopolite Scene har som formål å:  

• Være en musikalsk og kulturell brobygger mellom Norge og verden.  

• Spre kunnskap om, øke forståelsen og interessen for den musikken som formidles.  

 

§3  Kapital  

Stiftelsens grunnkapital er på kr. 280 000,-. Styret kan beslutte at grunnkapitalen skal 

utvides, enten med innskudd fra stifterne eller andre. Nye innskudd eller innskytere skal 

ikke betinge endringer av øvrige bestemmelser i vedtektene.  
 

Grunnkapitalen og avkastningen av denne kan anvendes til stiftelsens formål etter 

vedtektene i §2 og i samsvar med forskriftene for private stiftelser.  

 

§4  Finansiering  

Stiftelsens løpende virksomhet skal finansieres ved inntekter fra drift, leieinntekter samt 

bidrag fra stifterne, offentlige myndigheter og næringslivet.  

 

§5  Stiftelsens sete  

Stiftelsens sete er i Oslo.  

 

§6  Stiftere  

Stiftere av Cosmopolite Scene er:  

• Samspill  

• Cosmopolite Musikkforening MF  

• Oslo Tango Club 

 

§7  Stiftelsens styre  

Styret er stiftelsens øverste organ og har ansvaret for forvaltingen av stiftelsen.   

Styret utpeker medlemmer til styret.  Styret skal bestå av minimum tre og maksimum fem 

medlemmer. I tillegg skal det utpekes to vararepresentanter.   
 

Styremedlemmene tjenestegjør i tre år.   
 

Styreleder velges av styret. 

 



§8  Styres møter og vedtak  

Styret sammenkalles når styrets leder eller et flertall av styremedlemmene krever det. 

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede.  
  

Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder det styrelederen har stemt 

for. Er styrelederen ikke til stede ved stemmelikhet, skal saken utstå til nytt vedtaksført 

styre kan samles.  
 

Styret kan tildele fullmakt til styreleder. 

 

§9  Styrets oppgaver og ansvar  

Styret har det fulle operative økonomiske ansvaret for stiftelsens virksomhet.  

Styret skal:  

• Påse at stiftelsens virksomhet er i samsvar med dens formål  

• Vedta årlig budsjett og godkjenne årsregnskapet, og ha ansvaret for at regnskapet 

blir ført i samsvar med gjeldende bestemmelser i norsk lovgivning om regnskapsplikt  

• Påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll  

• Utarbeide årsberetning som sammen med revidert regnskap offentliggjøres  

• Disponere eventuelt overskudd fra virksomhetene på den måte som er forenelig 

med vedtektenes §2  

• Utpeke stiftelsens kunstneriske og administrative ledelse/daglig leder, samt fastsette 

lønns- og arbeidsvilkår for disse. 

 

§10  Stiftelsens administrasjon  

Daglig leder har ansvar for den daglige drift, programmering og forberedelse av alle saker 

som skal behandles i styret.  
 

Daglig leder har møte- og talerett i styrets møter, men ikke stemmerett. Styret kan gi 

instruks til daglig leder og andre som engasjeres av stiftelsen.  

 

§11 Protokoller  

Det føres protokoller fra styrets møter og andre relevante møter i stiftelsen. Daglig leder har 

ansvaret for føring av protokollen. Utskrift av protokollen sendes styrets medlemmer og 

stifterne.  

 

§12 Budsjett og regnskap  

Daglig leder sørger for at budsjettforslag utarbeides.  
 

Daglig leder sørger for at regnskaper over stiftelsens eiendeler og gjeld og dens inntekter og 

utgifter blir ført. Regnskapene skal følge kalenderåret og skal forelegges styret for endelig 

godkjennelse senest tre måneder etter årets utgang.  

 



§13  Revisor  

Stiftelsens regnskap revideres av statsautorisert eller registrert revisor som velges av styret 

for to år av gangen.  

 

§14 Omdanning  

Omdanning av stiftelsen skal følge reglene i stiftelseslovens kapittel 6. Omdanningsvedtak 

fattes av styret med to tredjedels flertall. For å være gyldig, må styrets vedtak forelegges 

stifterne for uttalelse. Søknad til Lotteri- og stiftelsestilsynet om omdanning av stiftelsen, 

fremmes av styret.  

 

Ved opphør av stiftelsen, skal eiendeler og aktiva tilfalle foreningen Cosmopolite 

Musikkforening MF.  

 

 

 

 

Oslo 28.09.17 
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