
VEDTEKTER FOR LGS FONDET 

Vedtatt på Landsmøte 23. april 2006 

 

 

ENDRINGSFORSLAG FRA STYRET 

 

Sak 3 – Landsmøtets dagsorden pkt 8 a. 

Endringsforslaget gjør at forvaltning og bruken av fondet blir mer 

fleksibelt, og at foreningen kan nyttiggjøre seg fondet sett i forhold til 

formål. Viktig å åpne for kompetanseheving ikke bare i spalteteamet 

men også blant medlemmer med interesse for fagområdet. 

§1 Formål 

Leppe- ganespalteforeningen i Norge og bidragsytere har etablert LGS fondet som skal kunne gi 

økonomisk støtte til personer knyttet til spalteteamene i Oslo og Bergen som søker faglig utvikling 

innenfor disiplinen – leppe-, kjeve-, ganespalte der denne kompetansehevingen skal komme vår 

pasientgruppe til gode. 

Nytt forslag. ….skal kunne gi øknomisk støtte til personer knyttet til spalteteamene i Oslo og Bergen, 

samt medlemmer av Leppe- ganespalteforeningen som søker faglig utvikling…. 

 

§2 Fondets grunnkapital 

Fondets grunnkapital, samt senere års avkastning og innbetalinger til fondet, gir en samlet kapital pr 

31. desember 2007 på kr 400 753,-. 

§3 Fondets organisering 

Til fondet etableres det en fagkomité som skal vurdere søknader om prosjektmidler. Fagkomiteen 

oppnevnes av styret for Leppe- ganespalteforeningen i Norge. Fagkomiteen skal settes sammen av 4 

personer som representer fagmiljøene fra både Bergens – og Osloteamet om behandling av pasienter 

født med leppe-, kjeve-, ganespalte. I tillegg 1 person fra styret i Leppe- ganespalteforeningen. 

Fagkomiteen avgir innstilling til styret i leppe- ganespalteforeningen som fatter vedtak om støtte til 

det enkelte prosjekt/søknad. Styret i Leppe- ganespalteforeningen i Norge rapporterer årlig til 

landsmøte om fondets forvaltning. Jfr vedtekter for Leppe- ganespalteforeningens §3-1 pkt 4 og 5. 



Nytt forslag: 

Styret i Leppe- ganespalteforeningen vurderer søknader om støtte fra LGS fondet.  

 

§4 

Styret i Leppe- ganespalteforeningen har det daglige ansvar for fondets forvaltning. Fondet skal 

plasseres på særskilt bankkonto med til en hver tid sikker plassering. Styret i Leppe- 

ganespalteforeningen rapporterer til skatteetaten om personer og bedrifter som har ytet et 

økonomisk bidrag jfr skatteloven paragraf 6-50.  

Fondets grunnkapital og senere års utvidelser bygges opp til en minimumsverdi på kroner 1, 0 million 

før det utdeles midler av fondet. Kun fri egenkapital kan disponeres i samsvar med fondets formål. 

Kostnader i forbindelse med forvaltning av fondet belastes fondet. 

Nytt forslag 2. ledd 

Fondets kapital skal disponeres i samsvar med fondets formål 

§ 5 

Dersom Leppe- ganespalteforeningen opphører skal fondet sammen med øvrig egenkapital i Leppe- 

ganespalteforeningen fordeles til behandlingsteamene etter pasientfordelingen på dette tidspunktet. 


