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Vedtekter for 

MATMERK 
(Vedtatt 18.12.2006 med endringer 01.02.2007, 09.10.2007,  

25.10.2010, 06.06.2014 og 08.12.2015) 

 

 

 

§ 1. Navn 
Stiftelsens navn er Matmerk. 
 
 
§ 2. Forretningskontor 
Matmerks forretningskontor er i Oslo kommune. 
 
 
§ 3. Formål 
Matmerks formål er å styrke konkurranseevnen til norsk matproduksjon gjennom å 
arbeide med kvalitetssystemer og kompetanse og derigjennom synliggjøring av 
konkurransefortrinn og opprinnelse overfor forbruker og marked. Matmerk skal i tillegg 
kunne ivareta tilgrensende oppgaver. 
 
Formålet skal ivaretas blant annet gjennom å utføre følgende oppgaver:   

• Administrere og videreutvikle Kvalitetssystem i landbruket (KSL). 
• Administrere ordningen Kompetansemidler i landbruket (KIL). 
• Utvikle, etablere og administrere et gjennomgående kvalitetssystem med en felles 

merkeprofil. 
• Administrere, videreutvikle og markedsføre merkeordninger. 
• Arbeide med profilering og markedsadgang for norsk mat. 

 
Matmerk som organisasjon skal ivareta sine oppgaver i nær dialog med aktørene.   
 
Matmerk skal være en alminnelig stiftelse som ikke har til formål å drive 
næringsvirksomhet eller fremskaffe fortjeneste. Denne bestemmelsen skal ikke være til 
hinder for at stiftelsen har inntekter eller at det legges opp reserver for å sikre en fortsatt 
utvikling av virksomheten etter sitt til enhver tid gjeldende formål. 
 
 
§ 4. Grunnkapital 
Matmerk skal ha en grunnkapital på NOK 100.000,- innbetalt av Landbruks- og 
matdepartementet. 
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§ 5. Styre 
Matmerks styre skal bestå av minimum 8 og maksimum 10 medlemmer. Av disse skal de 
ansatte ha minimum en representant med vararepresentant. 
Styrets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret skal oppnevne nestleder. 
Styret skal velges for to år av gangen, fire av styrets åtte medlemmer skal velges hvert 
år med en funksjonstid på to år. Styreleder velges for et år av gangen. 
Styret suppleres for øvrig etter behov. 
 
For å sikre legitimitet og forankring for styrets arbeid, skal det etableres en særskilt 
valgordning basert på en valgkomité som beskrevet i § 6. Ved sammensetningen av 
styret skal det søkes å finne frem til en bred og representativ sammensetning fra 
sentrale aktører i hele verdikjeden innen norsk matproduksjon. Primærprodusentene, 
næringsmiddel-industrien og dagligvarehandelen skal være representert med minimum 
to medlemmer hver. Merkebrukerne skal være representert i styret. Styrets medlemmer 
skal normalt ha kompetanse innenfor det virksomhetsområdet som er fastsatt som 
stiftelsens formål.  
 
Styret foretar oppnevning av styremedlemmer og styreleder etter først å ha innhentet 
innstilling fra valgkomiteen. Dersom det sittende styret ved utløpet av en valgperioden, 
eller ved fratreden i valgperioden ikke foretar noen oppnevning, så fortsetter det 
eksisterende styret frem til utløpet av neste valgperiode. 
 
 
§ 6. Valgkomité 
Matmerk skal ha en valgkomité bestående av inntil fem medlemmer oppnevnt av styret. 
Styret skal vedta en instruks for valgkomiteen.  
 
Valgkomiteen velger selv sin leder. Valgkomiteens leder har dobbeltstemme ved 
stemmelikhet.  
 
Valgkomiteen skal bestå av representanter utpekt etter samme prinsipper og på samme 
måte som angitt for styret i § 5 tredje avsnitt. Landbruks- og matdepartementet skal 
være representert i valgkomiteen. Valgkomiteen fungerer inntil nye medlemmer er 
utpekt. 
Valgkomiteen trer i funksjon i forbindelse med utløpet av en valgperiode, eller ved 
fratreden i valgperioden. 
 
Forslag til aktuelle representanter til styret bør ved nyvalg søkes forankret hos de 
sentrale aktørene nevnt i § 5, tredje avsnitt. Valgkomiteen skal innstille på kandidat til 
styrets leder. Valgkomiteens innstilling skal gjøres offentlig tilgjengelig. 
  
Valgkomiteen skal også foreslå overfor styret styrets godtgjørelse for det følgende året.  
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§ 7. Finansiering 
Matmerk skal etablere den finansieringen styret anser for hensiktsmessig avhengig av 
den virksomheten stiftelsen til enhver tid driver. 
 
 
§ 8. Daglig leder og Representasjon 
Matmerks virksomhet skal administreres av en daglig leder ansatt av styret. Daglig leder 
forbereder og avgir innstilling i saker som skal behandles i styret. Daglig leder setter i 
verk de vedtak som er truffet og leder arbeidet etter de retningslinjer som gjelder til 
enhver tid. 
 
 
§ 9. Styrets ansvar  
Styret er Matmerks øverste organ. Forvaltningen av stiftelsen er styrets ansvar. 
Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at virksomheten er organisert på 
en betryggende måte. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand 
for en betryggende kontroll. 
 
Styret skal etablere nødvendige faglige utvalg som aktivt skal involveres i Matmerks 
viktigste virksomheter. Fagutvalgene skal fungere som rådgivende utvalg for styret og 
daglig leder. Styret kan i særskilte tilfeller delegere faglige oppgaver til fagutvalgene. 
Gjennom bruken av de faglige utvalgene skal det søkes etablert en bred forankring hos 
representanter for aktørene innen norsk matproduksjon. 
 
Styret skal vedta retningslinjer for virksomheten med tilhørende etiske og driftsmessige 
regler, og slike andre bestemmelser som måtte være nødvendig til enhver tid.  
Styret fastsetter lønns- og ansettelsesvilkår for daglig leder. 
 
Styret er ansvarlig for at det utarbeides et revidert årsoppgjør for det foregående 
kalenderår. Revisor velges av styret for to år av gangen.  
 
Årsoppgjør skal anbefales og godkjennes av styret. Årsoppgjøret skal oversendes til 
Landbruks- og matdepartementet og Regnskapsregisteret innen utgangen av juli måned 
hvert kalenderår. Riksrevisjonen har til enhver tid innsynsrett i stiftelsens regnskaper. 
Årsoppgjøret skal gjøres alminnelig tilgjengelig for allmennheten. 
 
 
§ 10. Endring i vedtektene 
Vedtektene kan endres med minimum 2/3 flertall i styret. Endringer i vedtektene skal 
bekreftes på et påfølgende styremøte før vedtektsendringer trer i kraft. 
 
 
§ 11. Stiftelsesloven 
For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Lov om stiftelser nr. 59 av 
2001 (med senere endringer eller tilsvarende ny lovgivning). 
 


