Vedtekter for MF vitenskapelig høyskole
Vedtatt i styremøte 26.01.2016.
Endring av stiftelsens navn vedtatt i styremøte 30.08.2018.

§1
Stiftelsens navn er MF vitenskapelig høyskole, heretter kalt MF. MF er en uavhengig
vitenskapelig høyskole stiftet den 16. oktober 1907, akkreditert i henhold av Lov 2005-04-01
nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler.
MFs verdigrunnlag er den kristne tro slik den kommer til uttrykk i Bibelen og Den norske
kirkes evangelisk-lutherske bekjennelse.
§2
MFs formål er utdanning, formidling og forskning på høyt internasjonalt nivå innen teologi,
humaniora og samfunnsvitenskap for tjeneste i kirke, skole og samfunn, herunder
prestetjeneste.
§3
MF skal bidra til å gi den enkelte student relevante kunnskaper og ferdigheter samt helhetlig
dannelse og legge til rette for personlig og åndelig vekst.
§4
Stiftelsen har en grunnkapital på kr 100 000, og har sitt forretningskontor i Oslo.
§5
Styret er stiftelsens øverste organ. Styret skal blant annet:
- ha ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet, og for at institusjonen drives
effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder.
- fastsette mål og resultatkrav og ha ansvaret for institusjonens økonomiske ressurser og
eiendom.
- godkjenne årsregnskap med redegjørelse for resultatene av virksomheten, og vedta budsjett
for kommende år.
- oppnevne revisor.
- fatte vedtak om avskjed, oppsigelse eller suspensjon.
Styret består av 11 medlemmer og har slik sammensetning:
a) Fem eksterne medlemmer oppnevnt av styret for fire år, heriblant leder og nestleder. Tre
varamedlemmer oppnevnt av styret for to år.
b) Tre medlemmer med to varamedlemmer valgt av og blant vitenskapelig ansatte for to år.
c) Ett medlem med varamedlem valgt av og blant administrativt ansatte for to år.
d) To medlemmer med to varamedlemmer valgt av og blant studentene for ett år.
Sammenhengende funksjonstid for medlemmer i styret kan ikke overstige åtte år. Styret er
beslutningsdyktig når minst seks medlemmer eller varamedlemmer er til stede.

§6
Styret ansetter rektor som daglig leder for institusjonens faglige og administrative virksomhet.
Tilsetting skjer normalt på åremål. Styret fastsetter instruks og krav til kompetanse for rektor
og prosedyre for ansettelse. Rektor har prokura, er sekretær for institusjonens styre og har
ansvar for saksforberedelse og oppfølging av vedtak. Styret gir rektor fullmakt til å
representere institusjonen utad.
§7
Valgkomiteen nominerer styrets eksterne medlemmer og varamedlemmer, heriblant leder og
nestleder.
Valgkomiteen har følgende sammensetning:
a) Ett medlem oppnevnt av og blant Bispemøtet i Den norske kirke for fire år.
b) Ett medlem oppnevnt av Kirkerådet i Den norske kirke for fire år.
c) Tre medlemmer, heriblant leder, oppnevnt av, men ikke blant styret for fire år.
d) Ett medlem valgt av og blant MFs fast ansatte for fire år.
e) Ett medlem valgt av og blant studentene for ett år.
§8
Disse vedtektene trer i kraft fra 1. juli 2016. Vedtektene kan endres av styret med to tredjedels
flertall.
§9
Dersom styret finner at det ikke lenger er mulig å forfølge MF vitenskapelig høyskoles
formål, kan den oppløses ved to tredjedels flertall. Midlene skal i så fall tilfalle Den norske
kirke og brukes til stiftelsens formål.

