Vedtekter for EPD-Norge gjeldende per 12.02.2013
§ 1 Stiftelsens navn
Stiftelsens navn er Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner. Stiftelsen har
forretningskontor i Oslo.
§ 2 Stiftelsens formål
Stiftelsens formål er å drive utvikling og markedsføring av miljødeklarasjoner, herunder
spesielt type III i følge spesifikasjoner i ISO 14025, ISO 21930 og tilsvarende standard.
§ 3 Grunnkapital
Stiftelsen har en grunnkapital på kr 50.000.
§ 4 Styret
Styret skal bestå av 4-9 styremedlemmer og inntil 3 varamedlemmer. Styremedlemmene og
varamedlemmene velges normalt for tre år med mulighet for forlengelse. Styret, styreleder og
nestleder utnevnes av styrets medlemmer.
Styreleder er møteleder ved styrets møter. Dersom styreleder ikke deltar, ledes møtet av
nestleder. Hvis verken styreleder eller nestleder deltar, foretas det loddtrekning om hvem som
skal være møteleder.
Styret kan treffe beslutning når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede eller
deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle
styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.
En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmene som deltar i behandlingen
av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.
§ 5 Signatur
Styrets leder og daglig leder har i fellesskap stiftelsens signatur. Dersom rollen som daglig
leder ikke er fylt har styrets leder og ett styremedlem i fellesskap stiftelsens signatur.
§ 6 Revisjon
Stiftelsens regnskap revideres av revisor valgt av stiftelsens styre.
§ 7 Omdanning
Styret kan omdanne stiftelsen innenfor det formål som er angitt i § 2. Beslutning om
omdanning kan kun skje etter tilslutning fra samtlige styremedlemmer. Når styret skal
behandle spørsmål om omdanning skal omdanningsforslaget gjengis i innkallingen til
styremøtet, og innkallingen må da være sendt senest 10 dager før møtet skal avholdes.
Beslutning om omdanning som går ut på å oppløse stiftelsen, kan skje når styret finner at
formålet bedre ivaretas ved andre organisasjonsformer. Stiftelsens kapital skal i så fall
anvendes slik at formålet ivaretas.

