
Hjelpefondets statutter  
Statuttene ble revidert på årsmøtet 21. september 2020. 
 
§ 1 
Oslo Døveforenings hjelpefond ble opprettet 14.mars 1991. Tidligere het det "Interessefond" med egen 
lov. Denne ble erstattet av "Hjelpefond" med nye statutter på årsmøtet 14.mars 1991. 
 
§ 2 
Hjelpefondets midler brukes til et møtested for medlemmer, inkludert feriehjemmet Skaug. Videre kan 
midler fra fondet brukes til ekstraordinære tiltak i foreningen som hovedstyret finner nødvendig.  All bruk 
av midler skjer etter vedtak på ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. 
 
§ 3 
Oslo Døveforenings hjelpefond består bl.a. av midler innkommet ved egne medlemstiltak som basarer, 
lotterier, loppemarkeder og lignende.  
 
§ 4 
Grunnkapitalen er kr. 500.000 og kan ikke røres. Av fondets årlige avkastning skal  
10 % tillegges grunnkapitalen. Resten av avkastningen kan disponeres i samsvar med vedtektenes § 2. 
 
§ 5 
Oslo Døveforenings hovedstyre er også styre for fondet.  
 
§ 6 
Det skal føres eget regnskap for fondet, som skal revideres av autorisert revisor - og legges fram til 
godkjenning på Hjelpefondets årsmøte.  
 
§ 7 
Årsmøtet er Hjelpefondets høyeste myndighet og holdes hvert år. Årsmøtet avholdes senest i juni 
måned. Innkalling til årsmøte kunngjøres med minst 8 ukers varsel. Forslag til disposisjon av midler 
leveres hovedstyret innen 6 uker før årsmøtet. Sakspapirene skal sendes ut minst 3 uker før. Årsmøtet 
er vedtaksdyktig, når innkallingen har skjedd på foreskreven måte, uansett frammøte.  
 
Det er mulig å innkalle til ekstra ordinært årsmøte hvis styret finner det nødvendig eller når minst 20 
stemmeberettigete medlemmer krever det. Innkalling skjer etter samme regler som for ordinært 
årsmøte. På ekstra ordinært årsmøte kan det bare behandles de saker som er nevnt i innkallingen. Alle 
medlemmer i Oslo Døveforening som har betalt kontingent pr 31.12 siste år har stemmerett.  
 
Dagsorden for Årsmøtet: 
1. Åpning ved foreningens leder 
2. Valg av en møteleder og en referent, samt 2 desisorer 
3. Godkjenning av dagsorden 
4. Årsberetning 
5. Regnskap 
6. Lovendringsforslag 
7. Forslag til disposisjon av midler  
 
§ 8 
Disse statuttene kan bare forandres på ordinært årsmøte i Hjelpefondet med 2/3 flertall av de avgitte 
stemmene. 


