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VEDTEKTER 
VAKE 

                                                                     

§ 1 OPPRETTELSE OG NAVN  

Norges KFUK-KFUM stiftet 27.10.95 Stiftelsen KFUK-hjemmet for å videreføre et botilbud 

til kvinner og etablere Kirkelig Ressurssenter for Mishandlede kvinner 

Den 18.04.01 vedtok styret for Stiftelsen KFUK-hjemmet med etterfølgende godkjennelse av 

styret for Norges KFUK-KFUM nye vedtekter. 

Navnet er Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. 

Den 29. mai 2012 vedtok representantskapet at navnet på stiftelsen endres til Stiftelsen 

Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. 

 

Den 14. oktober 2021 vedtok representantskapet at navnet på stiftelsen endres til Vake. 

 

§ 2 FORMÅL OG VIRKSOMHET  

Vake har til formål å virkeliggjøre kirkesamfunnenes diakonale oppdrag i møte med 

mennesker utsatt for vold og seksuelle overgrep. 

Virksomheten vektlegger sammenhengen mellom kjønn og makt og har som utgangspunkt 

menneskers erfaring med vold og seksuelle overgrep. Virksomheten er økumenisk og 

forankret i et kristent verdigrunnlag. Stiftelsen drives i samarbeid mellom KFUK-KFUM 

Norge, Blå Kors Norge, Kirkerådet for Den norske kirke og Norges Kristne Råd. Stiftelsen 

kan inngå samarbeid også med andre aktuelle, diakonale organisasjoner og 

forskningsinstanser etter vedtak i styret. 

§ 3 GRUNNKAPITAL  

Stiftelsens grunnkapital er kr.220.000.- (kr.50.000.- tilført fra KFUK-KFUM Norge gjennom 

deres forretningsdrift ved opprettelsen av stiftelsen). I forbindelse med omdanning av 

stiftelsen ble kr.50.000,- innbetalt fra hver av de 2 øvrige samarbeidende partene på 

daværende tidspunkt, Kirkerådet for Den norske kirke og Diakonissehuset Lovisenberg. Kr 

20.000,- innbetalt fra Norges Kristne Råd i forbindelse med at de tiltrer som den 4. 

samarbeidende part fra og med 1.1.09. Kr. 50 000,- innbetalt fra Blå Kors Norge i forbindelse 

med at de tiltrer som den 4. samarbeidende part fra og med 2016. 

§ 4 FORRETNINGSKONTOR  

Stiftelsens forretningskontor er i Oslo.  

§ 5 STYRET  

5.1: Vake er organisert med et representantskap og et styre. 

5.2: Stiftelsens øverste myndighet innehas av styret. 

Styret består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. 

Mer enn halvparten av styret skal være kvinner. 
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5.3: Styret velges av representantskapet.  

Funksjonstid er 4 år. Gjenvalg kan skje to ganger. 

Varamedlemmer velges for 2 år. 

Styrets sammensetning bør representere den bredde i fagkunnskap og kirkelig tilhørighet som 

er nødvendig for å styre virksomheten. 

En representant for de ansatte har anledning til å møte i styret med forslags- og talerett.  

 

5.4: Styret konstituerer seg med leder og nestleder for to år av gangen. 

Stiftelsens daglige leder møter i styret, er saksforbereder og styrets sekretær 

Stiftelsens øvrige ansatte er tilgjengelig for styret i den utstrekning styret ber om det. 

Styret er beslutningsdyktig når minst det halve antall medlemmer er til stede. Vedtak treffes 

ved vanlig flertall. Står stemmene likt gjør møteleders stemme utslaget. 

Innkalling til styremøter skal skje med minst 1 ukes varsel.  

Styret fører møteprotokoll som sendes medlemmene og varamedlemmene. 

Styret møter når det er behov for det og styreleder eller minst 3 medlemmer ber om det. 

 

§ 6 STYRETS OPPGAVER  

       6.1: Styret skal arbeide for gjennomføring av stiftelsens formål innenfor rammen av de til 

enhver tid foreliggende ressurser. 

6.2: Styret har ansvaret for at stiftelsen og det som vedkommer den, blir forvaltet 

tilfredsstillende. 

6.3: Styret skal avgi årsmelding og vedta resultatregnskap og balanse. Til bruk for stiftelsens 

virksomhet skal styret vedta årsbudsjett og langtidsplan. 

6.4: Styret ansetter daglig leder og andre fast ansatte medarbeidere etter behov. Daglig leder 

representerer stiftelsen utad i saker som faller innenfor daglig leders myndighet. Utover 

ansettelse av daglig leder kan styret delegere til daglig leder å ansette disse.  Styret 

godkjenner instrukser for samtlige stillinger. Instruksene gjennomgås av styret når daglig 

leder ber om det. 

 

§ 7 SIGNATUR OG PROKURA  

7.1: Styreleder sammen med daglig leder forplikter stiftelsen med sine underskrifter, 

7.2: Styret kan meddele prokura 

 

§ 8 REPRESENTANTSKAP  

8.1: Representantskapet består av 8 medlemmer: 

2 Medlemmer av/representanter fra forbundsstyret i KFUK-KFUM Norge med 1 varamedlem. 

2 Medlemmer av / representanter for landsstyret i Blå Kors Norge med 1 varamedlem. 
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2  Medlemmer av / representanter for styret i Norges Kristne Råd med 1 varamedlem. 

2  Representanter oppnevnt av Kirkerådet for Den norske kirke med 1 varamedlem 

 

8.2: Representantskapet konstituerer seg selv med leder og nestleder. 

Representantskapet holder møte en gang i året innen utgangen av første halvår.   

Representantskapet holder ellers møter når det finner behov for det eller minst 3 medlemmer 

ber om det. 

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst det halve antall medlemmer er til stede. 

Ved vedtektsendringer og vedtak om oppløsning må representantskapet være fulltallig. 

Vedtak treffes ved vanlig flertall bortsett fra ved vedtektsendringer og oppløsning. Står 

stemmene likt, gjør møteleders stemme utslaget. 

Styrets leder og daglig leder har rett til å være til stede i representantskapets møter. 

Daglig leder er representantskapets sekretær 

 

§ 9 REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER  

9.1: Representantskapet velger medlemmer og varamedlemmer til styret.  (jmfr.§5.3) 

9.2: Representantskapet drøfter og gir bemerkninger til stiftelsens virksomhet med grunnlag i 

stiftelsens årsberetning, regnskap, budsjett og langtidsplan. 

9.3: Representantskapet oppnevner revisor. 

9.4: Representantskapet oppnevner et klageråd. 

9.5: Representantskapet vedtar endringer i vedtektene, etter forslag fra styret, herunder 

oppløsning av stiftelsen. 

 

§ 10 KLAGERÅD  

 

10.1: Klagerådet er et uavhengig organ oppnevnt av representantskapet. Klagerådet håndterer 

klager fra Vakes brukere. 

 

10.2: Klagerådet består av tre personer med relevant faglig kompetanse og har en funksjonstid 

på 4 år. 

 

10.3: Klagerådet tar i mot henvendelser fra Vakes brukere vedrørende deres kontakt med eller 

tilbud vedkommende har fått på Vake. Klagerådet behandler og avgjør klager selv.  

Klagerådet gir uttalelse i den enkelte sak til Vakes styre dersom sakens art tilsier det. 

   

10.4: Klagerådet skal ikke behandle saker som hører inn under andre etablerte klageorgan, 

eksempelvis fylkesmannen og biskopen.  
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Klagerådet skal gi råd om hvordan en kan gå videre med sin klage og orientere om den videre 

behandling. 

 

10.5: Klagerådet kan innhente relevant informasjon etter skriftlig samtykke og vil om 

nødvendig be klageren om å frita aktuelle personer fra sin taushetsplikt. 

 

10.6: Klagerådet orienterer styret om sin virksomhet. Klagerådet utarbeider årsrapport. Denne 

innarbeides i administrasjonens årsmelding og legges frem for representantskapet for 

orientering. 

 

§ 11 REVISJON  

Stiftelsen skal ha registrert revisor eller statsautorisert revisor.  

 

§ 12 ENDRING AV VEDTEKTENE  

Representantskapet kan foreta endringer av vedtektene ved 2/3 dels flertall. Endring kan ikke 

skje uten på de vilkår som er nevnt i Stiftelsesloven av 2005, kap.6. 

 

§ 13 OPPHEVELSE AV STIFTELSEN  

13.1: Eventuell opphevelse av stiftelsen skal skje ved behandling i 2 representantskapsmøter 

med minimum 6 måneders mellomrom. Vedtak om opphevelse må skje med 2/3 flertall i 

begge møter. For øvrig gjelder stiftelseslovens kapittel.6, Omdanning av stiftelser. 

13.2: Stiftelsens aktiva må anvendes til diakonale tiltak så nær som mulig opp til de oppgaver 

som har vært stiftelsens formål.  

 

Vedtatt 18.april 2001 av styret for Stiftelsen KFUK-hjemmet, sak 28/01 

Endret 04.juni 2004 av representantskapet for Stiftelsen Kirkens ressurssenter mot vold og 

seksuelle overgrep, sak 04/04 

Endret 27.august 2008 av representantskapet for Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og 

seksuelle overgrep, sak 04/08 

Godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet i vedtak av 04.03.09. 

Endret 29. mai 2012 av representantskapet for Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og 

seksuelle overgrep, sak 04/12 

Endret 8.juni og 8. oktober 2015 av representantskapet for Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter 

mot vold og seksuelle overgrep, sak 05/15 og 11/15 

Endret 7.juni 2016 av representantskapet for Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og 

seksuelle overgrep, sak 05/16. 

Endret 20. juni 2019 av representantskapet for Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og 

seksuelle overgrep, sak 05/19.  

Godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet i vedtak av 6.11.2019. 

Endret 14. oktober 2021 av representantskapet for Vake, sak 11/21. 

Godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet i vedtak av 1.2.2022 

 


	§ 1 OPPRETTELSE OG NAVN
	§ 2 FORMÅL OG VIRKSOMHET
	§ 3 GRUNNKAPITAL
	§ 4 FORRETNINGSKONTOR
	§ 5 STYRET
	§ 6 STYRETS OPPGAVER
	§ 7 SIGNATUR OG PROKURA
	§ 8 REPRESENTANTSKAP
	§ 9 REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER
	§ 10 KLAGERÅD
	Klagerådet skal gi råd om hvordan en kan gå videre med sin klage og orientere om den videre behandling.
	10.5: Klagerådet kan innhente relevant informasjon etter skriftlig samtykke og vil om nødvendig be klageren om å frita aktuelle personer fra sin taushetsplikt.
	10.6: Klagerådet orienterer styret om sin virksomhet. Klagerådet utarbeider årsrapport. Denne innarbeides i administrasjonens årsmelding og legges frem for representantskapet for orientering.

	§ 11 REVISJON
	§ 12 ENDRING AV VEDTEKTENE
	§ 13 OPPHEVELSE AV STIFTELSEN

