
Protokoll fra årsmøte i MOLA-stiftelsen 22.april  2020 
 

Sak 1  Årsrapport 2019 

Vedtak : Årsrapport 2019 godkjennes 

 

Sak 2   Revidert regnskap 2019 

Vedtak : Revidert regnskap for 2019 godkjennes 

 

Sak 3  Valg 

 

MOLA styret består av følgende personer: 

Styreleder:             George Myhrvold      

Nestleder :               Monica Mørck Johannessen  

Sekretær :                 Paal Nysæther     

Styremedlem :          Jan Dagfinn Midtun   

Styremedlem:         Kari Nordeide     

Styremedlem:        Sissel Gjendem            

Styremedlem:           Ole Konrad Fjeldstad Iversen 

Styremedlem:           Gro Bruvik  

  

Varamedlem:           Stener Irgens           

Varamedlem:          Christoffer Pedersen 

 

 

Loddefjord 22.april 2020 

 

 

George Myhrvold    Monica Johannesen Mørck   

 

 

Ole Konrad Fjeldstad Iversen   Kari Nordeide   

  

 

Sissel Gjendem Gro Bruvik  Paal Nysæther  

 

 

Jan Dagfinn Midtun 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg : Vedtekter Mola-stiftelsen 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 



  VEDTEKTER FOR MOLASTIFTELSEN. 
      (Revidert i styret 27. august og 22. oktober 2008) 
 

1. Stiftelsens navn er ”Meningsfull oppvekst i Laksevåg” forkortet til Molastiftelsen. 
 

2. Molastiftelsen er en selvstendig ideell organisasjon, politisk og religiøs uavhengig. 
Stiftelsens styre er drevet på frivillig basis uten tanke på profitt. 

 
3. Molastiftelsens formål er: 

-   å arbeide for gode oppvekstvilkår for barn og unge i bydelen Laksevåg i 
    Bergen kommune. 
 -   ved hjelp av konkrete tiltak å fremme godt tverretatlig samarbeid i 
     bydelen, og å fremme samarbeid mellom offentlige etater, næringslivet  
      og 3. sektor. 
  -   å forsøke å skaffe tilveie attraktivt utstyr som kan stilles til disposisjon  
      for lag og foreninger og andre som arbeider for barn og unge. 
   -  å overføre kunnskap og erfaringer fra arbeidet i stiftelsen til andre. 
 

4. Molastiftelsens ansvarlige grunnkapital er kr. 50.000.- 
 
5. Molastiftelsens øverste organ er styret. 

 
-  Styret skal bestå av 8 personer. 4 av disse rekrutteres blant 
    ressurspersoner i Laksevåg bydel og 1 fra politiet i Laksevåg. 
-  Styret skal bestå av leder, nestleder, sekretær og kasserer samt 4  
    styremedlemmer. 
-  Det skal velges 2 varamedlemmer som trer inn når det meldes forfall.  
-  Funksjonstiden skal være 2 år. Styremedlemmer kan gjenvelges. For å  
    oppnå kontinuitet i styret velges i stiftelsesåret leder samt 2  
    styremedlemmer for 1 år. 
-  Ved et styremedlems uttreden fra styret supplerer styret seg selv for 
    resten av funksjonstiden. 
-  Ved stemmegivning skal styrets leder ha dobbeltstemme når resultatet er 
    likt. 
-  Styret kan med ¾ flertall ekskludere et styremedlem dersom 
   styremedlemmet motarbeider stiftelsens formål eller virksomhet, eller 
   dersom styremedlemmet gjentatte ganger uteblir fra styremøtene. 
-  Styret skal ha god kontakt med prosjektledere og andre nøkkelpersoner  
   som er aktive støttespillere for gjennomføring av tiltak og aktiviteter. 
-  Styret skal hvert år innen 1. mars sørge for at revidert regnskap og  
    årsrapport blir fremlagt. 
-  Molastiftelsens daglige gjøremål ivaretas av styrets leder i samarbeid  
   med styret. 
-  Prokura skal tildeles styreleder samt ett styremedlem i felleskap eller 2 
   styremedlemmer valgt av styret. 

 
6. Molastiftelsens regnskap skal revideres av autorisert revisor. 

 
7. Endringer av vedtektene skal skje ved minimum ¾ flertall blant 
           styremedlemmene, og skal behandles på 2 etterfølgende styremøter. 
           Forslag til vedtektsendringer skal følge skriftlig innkalling til styremøtet og  

     være varslet 1 måned på forhånd. Fylkesmannen skal godkjenne endringer 
           av vedtektene. 
 
8. Ved oppløsning av Molastiftelsen skal eiendeler og midler tilfalle en stiftelse eller 

organisasjon som arbeider mot tilsvarende målgruppe. Styrets avgjørelse om fordeling 
skal godkjennes av Fylkesmannen. 

 


