
Vedtekter for stiftelsen «Nuorttanaste». 

 
§1  

«Nuorttanaste» er en stiftelse opprettet av Norges Samemisjon, Indre Finnmark prosti 

og Samisk kirkeråd, i september år 2000.  

 

§2 

Stiftelsens grunnkapital er kr 200 000. 

 

§3 Formål 

Stiftelsens formål er å formidle det kristne budskap på nordsamisk, på evangelisk-

luthersk grunn. I sin virksomhet skal stiftelsen i første rekke videreføre utgivelse av 

bladet «Nuorttanaste» som en kristen, samisk medieinstitusjon, samt arbeide for å 

sikre, utvikle og videreføre samisk kultur, språk og samfunnsliv. 

 

§4 Styrets oppgave 

Styrets oppgave er å sørge for at stiftelsens formål ivaretas innenfor rammen av det 

som er fastsatt i disse vedtektene og innenfor vedtatte budsjett. 

Stiftelsen forpliktes ved underskrift av styrets leder og ett styremedlem. Styret 

representerer stiftelsen utad. 

 

§5 Styrets sammensetning  

Stiftelsen ledes av et styre på fire medlemmer, og tjenestegjør i 4 år. Følgende 

oppnevner hvert sitt styremedlem og varamedlem: 

- Norges Samemisjon 

- Indre Finnmark prosti 

- Samisk kirkeråd 

- Ansatte 

Med ansatte menes personer som er ansatt i stiftelsen «Nuorttanaste». Styreleder og 

nestleder velges av styret. 

 

§6 Vedtaksførhet 

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er tilstede. 

Varamedlem innkalles ved styremedlems forfall. 

 

§7 Daglig leder 

Styret ansetter daglig leder, som står for den daglige ledelsen av stiftelsens 

virksomhet og skal følge de retningslinjer styret har gitt. Daglig leder skal sørge for at 

stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og å forvalte driften på en 

betryggende måte. 

 

§8 

Samisk benyttes hovedsaklig som møtespråk. Styrets medlemmer og varamedlemmer 

skal inneha samisk språk- og kulturkompetanse. 

 

§9 Vedtektsendringer 

Forslag om endringer av vedtekter må være tilsendt styret 4 uker før behandling i 

styremøte. 

 



§10 

For forhold som ikke er regulert i disse vedtekter, gjelder Lov om stiftelser av 15.6.01 

nr. 59. Tilsynskompetansen ovenfor stiftelsene er overtatt av Lotteri- og 

stiftelsestilsynet, Førde. 

 

 

 

Karasjok, den 25. oktober 2006 

 

for Nuorttanaste 

 

 

 

Olaug Larsson      Åsmund Samuelsen 

daglig leder      styreleder 


