Vedtekter for Stiftelsen Livsglede for Eldre – vedtatt november 2020
VEDTEKTER FOR STIFTELSEN LIVSGLEDE FOR ELDRE (LFE)
Vedtatt på stiftelsesmøte 13. august 2007. Reviderte vedtekter vedtatt på rådsmøte 17. august 2011,
12. september 2019 og 26. november 2020.
§1 Stiftelsens navn
Stiftelsens navn er Stiftelsen Livsglede for Eldre (LFE).
§2 Stiftelsen og hovedkontor
Stiftelsen ble stiftet den 13. august 2007. Stiftelsen skal ha sitt hovedsete i Kristiansand.
§3 Stiftelsens formål
Stiftelsen Livsglede for Eldre er en frivillig, humanitær og landsomfattende stiftelse som er trosmessig
og partipolitisk nøytral.
Stiftelsen Livsglede for Eldre har som formål å arbeide for at alle eldre skal ha mulighet til å få en bedre
hverdag.
Stiftelsen Livsglede for Eldre vil ha fokus på økt livskvalitet og livsglede, som helsefremmende faktor
for eldre og deres pårørende.
Stiftelsen Livsglede for Eldre vil ha fokus på det friske i forhold til pasientgrupper som har en diagnose
som medfører tap av funksjoner og som har få andre tilbud.
For å oppnå dette vil Livsglede for Eldre:
Bidra til å gi helsepersonell, studenter og andre økt kompetanse ved
• å tilby kurs og foredrag innen eldreomsorg
• å være oppdatert i forhold til utdannings- og informasjonstiltak
• å tilby Livsglede for Eldre som tema i utdanningsinstitusjoner
• holde seg orientert om den helsepolitiske utvikling og delta aktivt for utvikling av en fremtidsrettet
helsetjeneste og helsepolitikk for eldre
• arbeide med aktuelle og fremtidsrettede oppgaver og prosjekter som har betydning for eldre Bidra til å
skape større allmenn aksept for eldre som ressurser i samfunnet ved:
• Opprette og bistå lokalforeninger
• Delta i nasjonalt og internasjonalt samarbeid
• Spre informasjon
• Opprette utviklingsprosjekter innen eldreomsorgen
• Gi aktivitetstilbud som er forebyggende og helsefremmende
• Gi tilbud om kontaktskapende aktiviteter på tvers av generasjoner
Bidra til å øke samarbeid med:
• Kommunehelsetjenesten
• Høyskoler, videregående skoler, barnehager, barne- og ungdomsskoler
• Andre lag og foreninger
• Pårørende
§4 Grunnlaget for Stiftelsens virksomhet
Stiftelsens grunnkapital på NOK 100 000,- er skaffet til veie av stifterne:
Espen Albert, Kurt Mosvold, Annette Skeie Jakobsen og Elin Anita Verdal. Grunnkapitalen er urørlig.
Virksomheten finansieres ved støttemedlemskap, tilskudd fra private, næringslivet, støtte fra det
offentlige og avkastning av grunnkapitalen.

§5 Styret
Stiftelsens styre skal bestå av 5 til 8 medlemmer.
Styret velges slik:
- 4 til 7 styremedlemmer velges av rådet.
- 1 styremedlem velges av og blant stiftelsens personale.
Rådet velger styreleder blant dem som er valgt til styremedlemmer. I styresammensetningen bør det
legges vekt på å sikre styret relevant kompetanse og erfaring, samt en god kjønnsfordeling. Så langt det
er mulig, bør en av stifterne sitte i styret.
Alle styremedlemmer velges for to år, hvor minimum 2 personer er på valg hvert år. Funksjonstiden
følger kalenderåret.
Styremedlemmer kan gjenvelges i samme funksjon inntil tre ganger. Sammenhengende funksjonstid må
ikke overskride åtte år.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede eller deltar i
styrebehandling. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.
Styret ansetter generalsekretær som daglig leder.
Styreleder innkaller til styremøte ved behov eller når minst halvparten av medlemmene krever det.
Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene
og generalsekretær kan kreve at styret behandler bestemte saker.
Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.
Styret skal behandle saker i møte, hvis ikke styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller
behandles på annen betryggende måte.
Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker
som behandles uten møte. Styremedlemmene og generalsekretær kan kreve møtebehandling. (Jfr §31)
Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller varalederen, velger styret en
leder for styrebehandlingen. Generalsekretær har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og
til å uttale seg, hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak.
Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne,
behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem eller daglig leder som ikke er enig i styrets
beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle de
medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.
Det utbetales et årlig honorar til styreleder. Honoraret fastsettes av styret i årlig budsjettprosess.
Styre- og rådsmedlemmene har rett til å få dekket sine utgifter etter statens reiseregulativ, inkludert
dokumentert tapt arbeidsfortjeneste.
§6 Rådet
Stiftelsen skal ha et råd, bestående av stifterne (4) og 5-8 andre medlemmer, representert ved
medlemskommuner, lokalforeninger og andre. Dersom noen av stifterne ønsker å tre ut, velger rådet selv
ny representant(er).
Medlemmer i rådet velges for en periode på 3 år og kan gjenvelges i samme funksjon inntil to ganger.
Sammenhengende funksjonstid må ikke overskride ni år, unntatt er stifterne.
Av og blant rådets medlemmer, som ikke er ansatt eller i styret i Stiftelsen, velges rådets leder for tre år.
Vedtak i rådet skjer ved alminnelig flertall, ved stemmelikhet er rådsleders stemme avgjørende. Rådet er
beslutningsdyktig når minst halvparten er til stede.
Rådet skal føre tilsyn med stiftelsens virksomhet og påse at denne drives i samsvar med lover og
vedtekter.
Rådet har videre følgende mandat:
- Velge styreleder, styremedlemmer, rådsleder og rådsmedlemmer
- Kan avgi uttalelse om stiftelsens årsregnskaper og årsrapport, strategi- og langtidsplaner
- Fatte beslutning vedrørende forslag til vedtektsendringer, forutsatt at det er flertall av ikkestiftere til stede når beslutningen tas. Det må foreligge forslag fra styret.
- Fatte beslutning vedrørende forslag om oppløsning, forutsatt at det er flertall av ikke-stiftere til
stede når beslutningen tas. Det må foreligge forslag fra styret.
- Kan gi styret råd i de saker som styret forelegger rådet, eller i de saker som rådet selv tar opp.

Rådet skal samles minst en gang pr. år, og for øvrig når rådets leder, et flertall i rådet eller styret finner
grunn til det.
§7 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan skje når det ligger forslag fra styret om dette. Rådet gjør beslutning med minst 2/3
stemmeflertall og med flertall av ikke-stiftere til stede.
Dersom foreslåtte vedtektsendringer gjelder §3 som omhandler stiftelsens formål, er rådets kompetanse
til å vedta vedtektsendringer begrenset til de situasjoner som er nevnt i Stiftelseslovens §46, første ledd.
§8 Regnskapsførsel og revisjon
Styret skal sørge for at det fores regnskap for stiftelsen, og at regnskapet revideres av en
statsautorisert revisor, valgt av styret.
§ 9 Oppløsning
Oppløsning av stiftelsen kan besluttes på samme måte som bestemt for vedtektsendringer (§7). Ved
oppløsning skal stiftelseskapitalen tilfalle en organisasjon som har tilsvarende formål som Stiftelsen
Livsglede for Eldre.

