
Vedtekter for stiftelsen Dagsverk for Down

26 06 2019

51 Navn m.v.

Stiftelsens navn er «Dagsverk for Down».

Forretningskommune er Hobøl Kommune.

§2 Formål

Stiftelsens formål er:

Stiftelsen Dagsverk for Down skal arbeide for å bedre vilkårene for personer med Down syndrom

fortrinnsvis  i  Norge.

I Norge har vi et godt utbygd velferdssamfunn hvor målet er å inkludere alle på tross av ulik bagasje

eller livssituasjon. Individer har krav på lik humanitær og medisinsk behandling uansett. Det norske

samfunn er også basert på at alle skal kunne ta en utdanning, få arbeid, finne husvære og hvis

samtidig er ønskelig- stifte familie med en partner valgt av fri vilje.

Stiftelsen skal arbeide for den grunnleggende tanken om at alle mennesker skal være født med likt

utgangspunkt, basert på demokrati, likestilling og rettssikkerhet. Stiftelsen skal arbeide for å bli hørt i

samfunnsdebatten rundt tilretteleggelsen for individer med Down syndrom. I tillegg til vere et

supplement til øvrige stiftelser med lignende formål. Stiftelsens formål er å fungere som en gave-

stiftelse, med minimal administrasjon av kostnader.

53 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er NOK 100 000.

54 Stiftelsens styre

Stiftelsens styre skal bestå av fire medlemmer. Hvert medlem fungerer  i  perioden inntil 4 år av

gangen. Styres leder utpekes av styret. Styres vedtak skal treffes ved alminnelig flertall, se likevel 55.

Styret har myndighet til å treffe vedtak når minst 3 av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er

styrelederens stemme avgjørende. Styremøter skal finne sted når minst to av medlemmene ber om

det.

55 Valg av styre

Nytt styre velges av styret med flertall på minst to tredjedeler av styremedlemmene.

56 Styrets oppgaver

Styret er stiftelsens øverste organ.

Forvaltningen av stiftelsen tilhører under styret.

Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelingen foretas i samsvar med vedtektene.

Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning kontrolleres betryggende.

Videre skal styret fastsette årsberetning og regnskap.

57 Habilitet

Når det oppstår spørsmål om et styremedlem er inhabil ved behandlingen av en skal, jf.

Stiftelseslovens 537 annet ledd, deltar medlemmene ikke  i  behandlingen av habilitets-spørsmålet.
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Erklæres styremedlemmet inhabil  i  saken, fratrer vedkommende styrerommet. Vedtak om å gi

økonomisk støtte, honnør eller pris  i  sak hvor et medlem er inhabil, krever enstemmighet  i  styret.

Når et styremedlem er inhabil fordi medlemmet eller noen av dets nærmeste har en fremtredende

personlig eller økonomisk særinteresse i sakens utfall, bør medlemmet legge spørsmålet om saken

overhodet bør tas under behandling, frem for styret til drøftelse. Dreier saken seg om direkte

økonomisk bidrag til en som står et styremedlem bør, skal saken ikke tas under behandling.

58 Endringer av vedtekter

Disse vedtektene kan endres i henhold til bestemmelser i stiftelseslovgivningen.

* * *
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