Vedtekter for Stiftelsen Norsk Rikstoto
gitt med hjemmel i stiftelsesloven av 15. juni 2001. Godkjent av Det kongelige
landbruks- og matdepartement den 21. september 1988, med endring 17. februar
1993, 9. desember 1993, 6. februar 1997, 17. januar 2008 og 18. januar 2010
Stiftelsen
§1
NORSK RIKSTOTO er en frittstående næringsdrivende stiftelse med Det Norske Travselskap og Norsk
Jockeyklub som stiftere. Stiftelsens foretaksnavn er: Stiftelsen Norsk Rikstoto.

§2
Norsk Rikstoto har sitt sete i Oslo.
§3
Norsk Rikstotos grunnkapital er kr 1 000 000,-.

Formål
§4
Norsk Rikstoto har gjennom konsesjon gitt av Kongen, ansvar for alt veddemål med totalisator og skal
bidra til at inntektene fra spillet kommer hestesporten, hesteholdet og norsk hesteavl til gode.
Norsk Rikstoto er tillagt den overordnede økonomiske styring gjennom godkjenning av stifternes og
driftsselskapenes budsjetter, godkjenning av terminlisten og fastsetting av forutsigbare mål for
overføring til de aktive i trav- og galoppsporten.
Norsk Rikstoto kan delta i eller etablere annen næringsvirksomhet som støtter formålet.

Konsesjon og konsesjonsbetingelser
§5
Totalisatorspillet skal skje i samsvar med konsesjon gitt Norsk Rikstoto av Kongen i medhold av totalisatorloven, i henhold til forskrift om totalisatorspill, samt i tråd med konsesjonsbetingelser gitt av
LMD
§6
Norsk Rikstoto skal opprette avtaler med de driftsselskaper for baner som stiftelsen har gitt konsesjon
til permanent totalisatorkjøring. Avtalene skal regulere forretnings- og totalisatorvirksomheten og
sikre at virksomheten totalt sett bidrar til å skape et positivt bidrag til formålet og, i henhold til
forskrifter og konsesjonen, forebygge negative konsekvenser av spill.
§7
I saker av særlig viktighet for Norsk Rikstoto som bl.a. budsjetter, årsoppgjør, terminlister,
strategiplaner, skal styret i Norsk Rikstoto drøfte disse med styrene i Det Norske Travselskap og
Norsk Jockeyklub før endelig beslutning fattes.
Det skal utarbeides en avtale mellom stifteren og Norsk Rikstoto som sikrer god kontakt og at alle
parter arbeider for at Norsk Rikstotos formål fremmes.

Styret
§8
Stiftelsen skal ha et styre på 7 medlemmer. Styret utpekes av Landbruks- og matdepartementet.
Innstillingsrådet (ref.§ 16), innstiller 5 medlemmer (herunder leder, nestleder) og 3 varamedlemmer
til Landbruks- og matdepartementet, etter orientering i rådet.
Styresammensetningen skal være som følger:


Minst fire av styrets medlemmer og varamedlemmer skal utpekes etter forslag fra stifterne,
herav et medlem og varamedlem fra Norsk Jockeyklub.



Et medlem og et varamedlem utpekes av Landsbruks- og matdepartementet.



I tillegg velges ved direkte valg, av og blant de ansatte 2 styremedlemmer.

Styrets medlemmer og varamedlemmer kan ikke inneha styreverv i banenes driftsselskaper eller
eiendomsselskaper tilknyttet driftsselskapene, Det Norske Travselskap eller Norsk Jockeyklub.
Funksjonstiden er 2 år, og styrevalget gjennomføres slik at styreleder og ett styremedlem velges det
ene året og de tre øvrige styremedlemmer det andre året. Styremedlemmene kan gjenvelges, men
ingen kan sitte i styret mer enn tre perioder sammenhengende.
Styrets godtgjørelse fastsettes av Landbruks- og matdepartementet.
§9
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede, herunder leder eller
nestleder.
Som styrets vedtak gjelder det som flertallet har stemt for. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme
avgjørende.

§ 10
Norsk Rikstoto tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap, evt. av styrets nestleder og to
styremedlemmer i fellesskap.

§ 11
Det påhviler styret å lede stiftelsen i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser, og å sørge for at
driften skjer på en slik måte som best mulig fremmer stiftelsens formål.

Rådet
§ 12
Stiftelsen skal ha et råd. 1 medlem og varamedlem for denne utpekes av hvert driftsselskap som
stiftelsen har opprettet avtale med (jfr. § 6). 2 medlemmer og varamedlemmer for disse utpekes av Det
Norske Travselskap. 2 medlemmer og varamedlemmer for disse, utpekes av Norsk Jockeyklub. 3
medlemmer og varamedlemmer for disse, utpekes av Landbruks- og matdepartementet. 2 medlemmer
og varamedlemmer for disse, velges av og blant de ansatte.
Rådet velger en leder og nestleder blant sine medlemmer.
Funksjonstiden for rådsmedlemmene er 2 år. Medlemmene kan gjenvelges.
Dersom avtalen mellom stiftelsen og et driftsselskap opphører, opphører samtidig vedkommende
driftsselskaps rett til et rådsmedlem og medlemmet utpekt av driftsselskapet skal omgående fratre.

§ 13
Rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer er til stede, herunder leder eller
nestleder.
Som Rådets vedtak gjelder det som flertallet har stemt for. Ved stemmelikhet er møteleders stemme
avgjørende.
§ 14
Rådsmøter holdes i Oslo eller der hvor styret bestemmer.
Rådet skal avholde minst 2 møter pr. år, og skal for øvrig innkalles til møte når lederen finner det
nødvendig, og dessuten når minst en femtedel av medlemmene eller styret krever det.
Rådsmøter innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel.
Styrets leder eller dennes utpekte stedfortreder og administrerende direktør har rett til å være til stede
og uttale seg på møter i Rådet.
Det skal føres protokoll over rådets møter. Protokollen skal undertegnes av møteleder og et medlem
utpekt i møtet.
§ 15
Rådet skal gi uttalelser til stiftelsens styre i overordnede og strategiske spørsmål. Rådet skal etter
fremlegg fra styret gi uttalelse og råd om stiftelsens strategiplaner og virksomhet.
Rådet får Innstillingsrådets forslag til styre til orientering.
Innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår skal det avholdes rådsmøte. På dette møtet
skal årsoppgjør og revisjonsberetning legges fram for en uttalelse fra Rådet.
Rådets skal arbeide for at stiftelsens formål fremmes.

Innstillingsrådet
§ 16
Stiftelsen skal ha et innstillingsråd på 5 medlemmer. Stifternes styrer utpeker 4 medlemmer, hvorav 1
medlem nominert av Norsk Jockeyklub, de øvrige fra Det Norske Travselskap. Landbruks- og matdepartementet oppnevner innstillingsrådets leder. Funksjonstiden er 2 år.
Styrets leder og administrerende direktør skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i
innstillingsrådet før den avgir sin endelige innstilling.
Innstillingsrådet avgir sin innstilling til LMD etter orientering i Rådet, om valg av medlemmer,
herunder leder, nestleder og varamedlemmer til styret.

Revisjon
§ 17
Norsk Rikstotos regnskap revideres av statsautorisert revisor som velges av Landbruks- og
matdepartementet. Styret godkjenner årsregnskapet.

Endringer av vedtekter, oppløsning / avvikling.
§ 18
Disse vedtektene kan endres av Landbruks- og matdepartementet etter forslag fra Stifterne eller
stiftelsens styre
Omdanning må skje i samsvar med stiftelsesloven. Omdanningen er ikke gyldig før den er godkjent av
Stiftelsestilsynet.
Ved oppløsning skal Stiftelsestilsynet velge et avviklingsstyre. Norsk Rikstotos eiendeler skal tilfalle
formålet. Disposisjonene skal godkjennes av Stiftelsestilsynet før midlene utdeles.

Ikrafttredelse
§ 19
Disse vedtekter trer i kraft straks og avløser vedtekter for Norsk Rikstoto av 17. januar 2008.

-”Vedlegg vedr § 7
For å skape en god kontakt mellom stiftelsen og stifterne, formaliseres det minimum to faste
kontaktmøter i året hvor følgende saker skal drøftes i henhold til stiftelsens formål: budsjetter,
årsoppgjør, terminlister, godtgjørelser, strategiplaner eller andre saker som NR, NJ eller DNT ønsker å
behandle. Møtene innkalles med 1 måneds varsel av NR.
I tillegg innkalles stifterne når saker av særlig viktighet for NR skal drøftes. Dette vil ikke være saker
som ligger i dagens drift, men ved vesentlig endring av disse eller ved etablering av ny virksomhet.

