
Felleslegatet  
Vedtektene ble revidert på årsmøtet 19. april 2012. 
 
§ 1 NAVN 
Oslo Døveforenings felleslegat ble opprettet 20.09.1989, og er en sammenslåing av følgende legater: 

1. Emma og Carl Ellefsens legat og  
2. Chr. Olaf Andreas Enoch Grøtting Bergs legat, begge til hjelp til utdannelse av døve. Disse utgjør kr 

83.979,96; 12,9 % av felleslegatets kapital. 
3. Erik O. Strangestads legat og 
4. Instituttbestyrer Fredrik Balchens legat, begge til hjelp for eldre døve. Disse utgjør kr 61.386,62;  

9,4 % av felleslegatets kapital. 
5. Johanne Leisners stiftelse og 
6. Thorvald Simonsens fond, begge disponeres av Oslo Døveforening. Disse utgjør kr 400.489,42;  

61,4 % av felleslegatets kapital.  
7. Kvinneforeningens rekreasjonsfond, disponeres av Oslo Døves Kvinneforening. Denne utgjør 

kr106.196,74;  
16,3 % av felleslegatets kapital. 

Felleskapitalen utgjør totalt kr 652.051,74. 
 
§ 2 FORMÅL 
Formålet med felleslegatet er at det skal deles ut midler etter søknad til følgende formål og etter følgende 
fordelingsnøkkel: 

1. Hjelp til utdannelse av døve (herunder kurs/konferanser), 12,9 % av midlene. For å få tildeling må en ha 
vært medlem av Oslo Døveforening minst ett år. 

2. Hjelp til eldre, 9,4 % av midlene 
3. Til Oslo Døveforening, 61,4 % av midlene 
4. Til Oslo Døves Kvinneforening, 16,3 % av midlene 

 
§ 3 KAPITAL OG AVKASTNING 
Felleslegatets urørlige kapital settes til kr 500.000 og kan ikke angripes. Kapitalen kan økes ved nye gaver. Minst 
1/10 av kapitalavkastningen skal tillegges kapitalen hvert år, resten skal deles ut etter fordelingsnøkkelen. 
 
Kapitalen forvaltes og anbringes i overensstemmelse med reglene som gjelder for Stiftelsesloven. 
 
§ 4 ORGANISERING 
Oslo Døveforenings felleslegats høyeste myndighet er Oslo Døveforenings årsmøte. Årsmelding og regnskap for 
felleslegatet skal legges frem for Oslo Døveforenings årsmøte til godkjennelse. 
 
Felleslegatets styre består av 3 medlemmer som oppnevnes for 4 år før de erstattes eller velges for ytterligere en 
periode. 
 
Oslo Døveforenings hovedstyre velger 1 representant, Oslo Døves Kvinneforenings styre velger 1 representant 
og Oslo Døves Seniorforening velger 1 representant.  
 
Felleslegatets styre har det nødvendige antall møter som er påkrevet for å kunne utføre arbeidet på en god måte. 
Det føres protokoll over styrebehandlingen som skal underskrives av de tilstedeværende. De har også ansvaret 
for å holde seg oppdatert om de regler som gjelder for stiftelser. 
 
§ 5 KONTROLL OG REVISJON 
For Oslo Døveforenings felleslegat gjelder den kontroll og regnskapsrevisjon som til enhver tid er fastsatt i norsk 
lov. Felleslegatet bruker samme revisor som Oslo Døveforening. 
 
 


