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VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK LUFTFARTSMUSEUM 

 
Vedtatt i ekstraordinært årsmøte i stiftelsen Det Norske Sivile Luftfartsmuseum 

25. august 1997 

med endringer i $ 4 Styre godkjent av Kulturdepartementet i brev av 5. desember 1997 

og endring i § 4 Styre gjort i styremøte 7. september 2012, i § 5 Styrets oppgaver gjort i 

styremøte 23. oktober 2012 og i § 6 Styrets møter, § 7 Forpliktelse av stiftelsen og § 10 

Omdanning gjort i styremøte 26.februar 2013. 

 

$ 1 Navn og sete 

 

Stiftelsens navn er Norsk Luftfartsmuseum, med sete i Bodø 

 

$2 Formål 
 

- samle inn og bevare materiale om norsk luftfartshistorie 

- forestå forskning om norsk luftfartshistorie 

- formidle kunnskap om, forståelse for og opplevelser av luftfartshistorien 

- samarbeide med andre for å utvikle det luftfartshistoriske miljøet og internasjonale 

relasjoner. 

- eie Norsk Luftfartssenter Bodø as 

 

$ 3 Grunnkapital 
 

Stiftelsens grunnkapital er kr. 93 600.- 

 

$ 4 Styre 

 

Stiftelsen ledes av et styre på 10 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styreleder og 

ett medlem og varamedlemmer for disse oppnevnes av Kulturdepartementet. 

Forsvarsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nordland Fylkeskommune, Bodø 

Kommune, Bodø Luftfartshistoriske Forening, Forsvarets museer, Norges Luftsportforbund 

og de ansatte ved Norsk Luftfartsmuseum oppnevner ett medlem hver og varamedlem. Fra 

Forsvarets Museer oppnevnes den til enhver tid sittende direktør som medlem. 

 

Styret velger selv nestleder. 

 

Departementene oppnevner styremedlemmene og varamedlemmene for fire år om gangen. 

Styremedlemmer kan gjenoppnevnes bare for en periode. 

 

 

$ 5 Styrets oppgaver. 
 

Styret er ansvarlig for museets administrative oppbygging, skal påse at stiftelsens formål blir 

fremmet på beste måte og har ansvar for at virksomheten skjer innenfor de økonomiske 

rammer og øvrige vilkår som til enhver tid gjelder. 
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Det tilligger styret å fastsette årlige budsjetter og sørge for at det føres fyllestgjørende 

regnskap. Regnskap, årsberetning m.m. skal sendes til fylkesmannen og Kulturdepartementet 

innen 1. mai. 

 

Styret ansetter daglig leder og utnevner dennes stedfortreder. Styret fastsetter arbeidsinstruks 

for daglig leder / stedfortreder 

 

Styret kan oppnevne et råd med representanter fra foreninger, institusjoner og bedrifter med 

særlig interesse for museets virksomhet. 

 

$ 6 Styrets møter 

 

Det innkalles til styremøte så ofte styrets leder finner det nødvendig eller når det kreves av 

minst tre styremedlemmer. 

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede eller deltar 

i styrebehandlingen. Styrets beslutninger fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør 

lederens stemme utslaget. 

 

Daglig leder for Norsk Luftfartsmuseum deltar i styremøtene med tale- og forslagsrett. 

 

Det skal føres protokoll over styrets møter. 

 

$ 7 Forpliktelse av stiftelsen 

 

Styret representerer stiftelsen utad. 

 

Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å representere stiftelsen utad, alene 

eller i fellesskap. 

 

Styret kan meddele prokura. 

 

$ 8 Daglig leder 

 

Daglig leder forestår museets daglige drift, men viktige saker som vedrører museets og 

stiftelsens virksomhet utad og innad, forelegges styret til avgjørelse. Daglig leder skal holde  

styrets medlemmer orientert om museets drift, forberede saker som skal forelegges styret, 

utarbeide, forslag til budsjetter, regnskap og referater fra styremøter, og påse at styrets 

beslutninger gjennomføres. 

 

$ 9 Revisjon 

 

Regnskapene skal revideres av statsautorisert revisor. Styret foreslår revisor. Forslaget 

oversendes til de parter som oppnevner styremedlemmer, jf. $ 4, for godkjennelse. 

 

$ 10 Omdanning 

 

Omdanning av stiftelsen, herunder endring av vedtektene eller oppløsing av stiftelsen, må skje 

med to tredjedels flertall i styret og krever godkjenning av Kulturdepartementet som 

faginstans og oversendes Stiftelsestilsynet for endelig godkjenning. 
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$ 11 Opphør 

 

I tilfelle stiftelsen opphører, tilfaller alle eiendommer, anlegg, samlinger, midler og øvrige 

eiendeler staten. 

 

 

Bodø, _______________ 2013 

 

 

 

 

______________________  ___________________  ________________ 

Tomas Archer    Stig Fossum    Janne Sommerseth 

Styrets leder 

 

 

 

______________________  ____________________  ________________ 

Synnøve Søndergaard   Gunnar Koch    Ann Marit Flovik 

 

 

 

______________________  _____________________  ________________ 

Ole Henrik Hjartøy   Ann Kristin Maurdal   Runar Gjerald 

 

 

 

_______________________ 

Rolf Liland 

 

 

 


