Louise Westbys fond

Arsmratet i regionen har tidligere vedtatt nye vedtekter i
forbindelse med forslag om asia sam men Louise Westbys
fond og Ludvig og Dorothea Larsens stiftelse.
Da ble formalet utvidet til Region 0st-Norge for Louise
Westbys fond. Stiftelsestilsynet har ikke akseptert dette. Vi
har anket, men vi ensker a endre vedtektenes § 4 slik at stette
skal gis til 10GTs virksomhet i Oslo og Akershus i stedet for
Region 0st-Norge.
Nye og gamle vedtekter ligger vedlagt.

F ondsstyrets forslag til nye vedtekter 15.04.18
Louise Westbys Fond
Vedtekter

Vedtatt pa arsmete i Oslo distriktslosje av IOGT, 26. mai 1988, med endringer vedtatt 26.
februar 2002, 19. november 2003 og 6. mars 2007,samt vedtak i arsmetet i IOGT Region 0st
15.04.2018. Lotteri- og stiftelsestilsynet godkjente vedtaket 6. mars 2007 i skriv datert 27. mars
20070g 19. april 2009 og y.y 2018.
§ 1

Pa grunnlag av Louise Westbys testamente av 16. april 1949 overtok Oslo distriktslosje av
IOGT, na IOGT Region 0st-Norge, eiendommen gnr 158/bnr 116, Dovresvingen 24, Oslo.
Eiendommen ble den 24. mars 1988 solgt, og for salgsverdien ble det opprettet et fond som
skal beere Louise Westbys navn og det formal som er fastlagt i disse vedtekter.
1.1 2016 ble Ludvig og Dorothea Larsens stiftelse som ogsa var opprettet av Oslo
Distriktslosje av IOGT innlemmet med hele sin kapital pa kr 542 628 derav grunnfond pa
kr 386 945 i Louise Westbys fond.

§2

Fondets styre skal besta av tre IOGT medlemmer, to velges av arsmete i IOGT Region
0st-Norge, og regionstyret oppnevner ett styremedlem.

§3

Fondets grunnkapital fastsettes til kr 1 830000,- pr 1. april 1988, og er pr 31. desember 2001
kr2979217,ogprl.1.2016 tilkr8203176.
Fondet ekes ved at minst 25 % av avkastingen hvert ar legges til grunnfondet. Resten 75 %
gar til annen fri egenkapital.
Fondets grunnkapital kan bare plasseres i statsgaranterte obligasjoner eller panteobligasjoner
som er innenfor den vanlige farsteprioritetsgrensen eller tilsvarende sikkerhet.
Annen fri egenkapital kan plasseres i aksjefond eller lignende med sikte pa mest mulig
avkasting til forsvarlig risiko.

§4

Fondets avkasting skal ellers anvendes til beste for IOGT. Bevilgningen fra Fondet kan
kun gis konkrete prosjekter eller tiltak for a fremme IOGTs virksomhet i Oslo og Akershus
eller prosjekter som igangsettes av avdelinger, utvalg og styrer innen virksomheten i de to
fylker. Bevilgninger kan ikke anvendes til ordineer drift av virksomheten.

§5

Styret er ansvarlig for behandlingen av innkommende soknader og Fondets forvaltning.
Arlig regnskap og beretning skal foreligges til orientering pa arsmete i IOGT Region 0stNorge. Regnskapet revideres av statsautorisertlregistrert revisor.

§6

Endring av disse vedtekter kan kun gjeres av arsmete i IOGT Region 0st-Norge med 2/3
flertall.
Forslag til endring rna veere innsendt innen 1. januar for a bli behandlet pa arsmete.
Hovedmalet kan ikke endres, jamfer § 4.

Louise Westbys Fond
Vedtekter

Vedtatt pa arsmete i Oslo distriktslosje av IOGT, 26. mai 1988, med endringer vedtatt 26.
februar 2002, 19. november 2003 og 6. mars 2007,samt vedtak i arsmetet i IOGT Region 0st
x.x-2016 . Lotteri- og stiftelsestilsynet godkjente vedtaket 6. mars 2007 i skriv datert 27. mars
20070g 19. april 2009 og y.y 2016.
§1

Pa grunnlag av Louise Westbys testamente av 16. april 1949 overtok Oslo distriktslosje av
IOGT, na IOGT Region Ost-Norge, eiendommen gnr 158/bnr 116, Dovresvingen 24, Oslo.
Eiendommen ble den 24. mars 1988 solgt, og for salgsverdien ble det opprettet et fond som
skal beere Louise Westbys navn og det formal som er fastlagt i disse vedtekter.
1.1 2016 ble Ludvig og Dorothea Larsens stiftelse som ogsa var opprettet av Oslo
Distriktslosje av IOGT innlemmet med hele sin kapital pa kr 542 628 derav grunnfond pa
kr 386945 i Louise Westbys fond.

§2

Fondets styre skal besta av tre IOGT medlemmer, to velges av arsmete i IOGT Region
0st-Norge, og regionstyret oppnevner ett styremedlem.

§3

Fondets grunnkapital fastsettes til kr 1 830 000,- pr 1. april 1988, og er pr 31. desember 2001
kr 2979217, og pr 1.1.2016 til kr 8 203 176.
Fondet ekes ved at minst 25 % av avkastingen hvert ar legges til grunnfondet. Resten 75 %
gar til annen fri egenkapital.
Fondets grunnkapital kan bare plasseres i statsgaranterte obligasjoner eller panteobligasjoner
som er innenfor den vanlige farsteprioritetsgrensen eller tilsvarende sikkerhet.
Annen fri egenkapital kan plasseres i aksjefond eller lignende med sikte pa mest mulig
avkasting til forsvarlig risiko.

§4

Fondets avkasting skal ellers anvendes til beste for IOGT. Bevilgningen fra Fondet kan
kun gis konkrete prosjekter eller tiltak for a fremme IOGTs virksomhet i region 0st-Norge
eller prosjekter som igangsettes av avdelinger, utvalg og styrer innen virksomheten innen
denne regionen. Bevilgninger kan ikke anvendes til ordineer drift av virksomheten.

§5

Styret er ansvarlig for behandlingen av innkommende soknader og Fondets forvaltning.
Arlig regnskap og beretning skal foreligges til orientering pa arsmete i IOGT Region 0stNorge. Regnskapet revideres av statsautorisertlregistrert revisor.

§6

Endring av disse vedtekter kan kun gjeres av arsmete i IOGT Region 0st-Norge med 2/3
flertall.
Forslag til endring rna veere innsendt innen 1. januar for a bli behandlet pa arsmete.
Hovedmalet kan ikke endres, jamfer § 4.

