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VEDTEKTER FOR
STIFTELSEN LIONS FØRERHUNDSKOLE OG
MOBILITYSENTER FOR SYNSHEMMEDE
Vedtatt på stiftelsesmøte 14. mai 1985.
Siste endring gjort 26. februar 1993

1.

Stiftelsens navn er STIFTELSEN LIONS FØRERHUNDSKOLE OG MOBILITYSENTER FOR SYNSHEMMEDE.

2.

Stiftelsens formål er i tilknytning til Lionsbevegelsen selvstendig å drive førerhund- og
mobilityskole og det som står i forbindelse med dette. Innen denne ramme kan og bør
søkes samarbeide med andre organisasjoner som tjener de blindes sak.

3.

Stiftelsens kontoradresse er Oslo.

4.

Stiftelsen skal ha en grunnkapital på minimum kr. 300.000,-, -tre hundre tusen.

5.

Stiftelsen ledes av et styre på inntil 6 medlemmer. Et av styrets medlemmer bør være
bruker-representant. Styremedlemmene utpekes av Guvernørrådet for Lions Norge
(MD 104) og utpekes normalt for fire år. Gjenvalg kan foretas. Dersom et styremedlem, uavhengig av grunn, trer ut av sin funksjon før utløpet av perioden, kan et
nytt styremedlem velges med funksjonstid nye fire år. Guvernørrådet kan, dersom det
finner det riktig, skifte ut ett eller flere styremedlemmer før utgått valgperiode.

6.

Styret skal ha en formann. Dersom denne ikke er spesielt utpekt av Guvernørrådet,
skal styret velge formann. Formannen skal sørge for at styret holder møte så ofte som
trengs. Medlem av styret kan kreve at styret sammenkalIes. Møtene ledes av styreformannen eller i hans fravær det styremedlem styreformannen utpeker.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er tilstede og innkallelse har vært
sendt ut med rimelig varsel.
Ved stemmelikhet er styreformannens stemme avgjørende.
Alle beslutninger vedrørende stiftelsens aktiviteter treffes av styret eller av skolens
daglige leder i den utstrekning han utstyres med fullmakt fra styret.

7.

Styret er ansvarlig for at stiftelsen drives i henhold til de krav som er gitt i Lov om
stiftelser m.m. av 23. mai 1980.

8.

Styret skal hvert år innen 15. april utarbeide en årlig beretning som oversendes
guvernørrådet. Beretningen skal inneholde:
- Beskrivelse av stiftelsens virksomhet det foregående år.
- Årsregnskap for stiftelsen med revisors beretning samt disponering av overskudd
eventuelt dekning av underskudd.
- Budsjett og planer for stiftelsen for neste år.

9.

Det påligger styret å påse at stiftelsens kapital holdes vedlike. Hvis driften har resultert
i et underskudd som angriper grunnkapital en, skal styret spesielt nevne dette i sin
beretning til Guvernørrådet og angi hvordan grunnkapitalen vil søkes gjenopprettet.

10.

Revisor utpekes av Guvernørrådet for Lions Norge.

11.

Guvernørrådet for Lions Norge kan vedta endringer i stiftelsens vedtekter.

12.

Dersom stiftelsen besluttes oppløst, skal Guvernørrådet for Lions Norge ha ansvar for
at stiftelsens midler kommer førerhund-/blindesaken til gode.
  

Riksmøtet 1992 i Kristiansand fattet under RM-sak 5. 2. 4 følgende vedtak:
"Riksmøtet gir sin godkjennelse til at guvernørrådet utpeker medlemmer til styret for
stiftelsen Lions Førerhundskole og Mobilitysenter.
Utover dette påtar Lions seg ikke noe ansvar for stiftelsen og dens virksomhet.
Det er en forutsetning for riksmøtets godkjennelse at Fylkesmannen godkjenner
vedtektsendringene for stiftelsen."
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