VEDTEKTER FOR HELGA HELGESENS MINNEFOND
Helga Helgesens Minnefond ble opprettet i Oslo i juni 2000 av Landsmøtet for Landslaget for
lærere i heimkunnskap, som i 2006 skiftet navn til Landslaget for mat og helse i skolen (LMHS),
til minne om Helga Helgesen (1863 - 1936) som var en stor pioner innen heimkunnskapsfaget i
Norge.

Navn
Fondets navn er Helga Helgesens Minnefond.

1. FORMÅL:
Fondets formål er å fremme og styrke organisasjonsarbeidet i Landslaget for mat og helse i skolen.
LMHS trenger å rekruttere medlemmer, styrke arbeidet i lokallagene og øke antallet lokallag.

2. KAPITAL:
Minnefondet består pr 01.01.2000 av kr 45.000. Kapitalen skal være urørlig. Fondets midler er skilt ut
på egen konto.
Pengene skal til enhver tid være plassert på høyrentekonto i bank, eller på annen forsvarlig måte
overensstemmende med reglene i stiftelsesloven. Pengene skal ikke plasseres i aksjer eller lignende
som kan være utsatt for store markedssvingninger. Fondets midler skal ikke benyttes til spekulasjon
eller usikre plasseringer. Ingen kan låne av fondets midler.

3. UTDELING
Utdeling skjer av fondets renter. Utbetaling foretas av kasserer i Landslaget for mat og helse i
skolen etter vedtak i minnefondets styre.

4. VILKÅR FOR Å SØKE ØKONOMISK STØTTE FRÅ FONDET:
Hvem kan søke
Økonomisk støtte kan deles ut til organisasjonen LMHS og tillitsvalgte.
Hva kan det søkes for
Søknaden må gjelde deltagelse på fellesmøter og kurs i arbeidet i LMHS eller i prosjekter som
LMHS iverksetter for å utvikle mat- og helsefaget.
Det skal ikke gis støtte til kompetansegivende etter- eller videreutdanning.
Søknaden skal vise beregnede kostnader og utgifter ved deltagelse i organisasjonens arbeid
eller i prosjektet/kurset. Det gis ikke økonomisk støtte til deltagelse som ikke medfører
utgifter utover minsteandelen på kr 1000,Den som har fått tildelt økonomisk støtte etter søknad, forplikter seg til å sende regnskap til
styret senest 3 måneder etter at opplegget er gjennomført. Samtidig skal det sendes inn rapport
som publiseres i Landslagets tidsskrift eller på Landslagets nettside og derved kommer alle
medlemmene til gode. Den økonomiske støtten betales ut når regnskap og rapport er tilsendt.

5. SØKNADSFRIST
Søknadsfristen er 1.desember hvert år etter utlysning i lagets tidsskift/nettside. Søknad sendes
til styret i fondet v/styreleder.
6. STYRET
Helga Helgesens Minnefond skal ha et eget styre bestående av 3 personer og et varamedlem
som oppnevnes av landsmøtet. Valgkomiteen innstiller medlemmer fra hele medlemsmassen
til valg.
Styrets leder velges særskilt på landsmøtet. Styret velges for 4 år av gangen, men med et
medlem på valg etter de første to år, de to neste etter 4 - års perioden, slik at man er sikret
kontinuitet i styret. Styrets medlemmer kan ta gjenvalg en gang, men ikke ut over 8 år. Ingen
skal sitte som leder mer enn en periode.
Styrets leder har forpliktende underskrift.
7. STYRETS OPPGAVER
Styret i Helga Helgesens Minnefond er fondets øverste organ. Styret representerer fondet
utad, og har ansvaret for at fondet og det som vedkommer den blir forvaltet tilfredsstillende.
Styret skal påse at fondet forvaltes overensstemmende med stiftelsesloven slik den til enhver
tid gjelder, og i samsvar med fondets formål og vedtekter. Fondets regnskaper skal hvert år
revideres av den revisor som benyttes av Landslaget for mat og helse i skolen.
Styret avgjør tildelingen av årlige stipendier. Ved stemmelikhet har leder avgjørende stemme.
Styrets leder sørger for overføring av midlene i samsvar med tildelingen.
Vedtak om tildeling foregår i styremøte så fort som mulig etter at søknadsfristen er gått ut.
Innstilling skal være klar på forhånd. Forut for styremøtet kan styret ha telefonmøter og
skriftlig kontakt. Nødvendige møteutgifter skal holdes på et minimum, og dekkes kun etter
forhåndsavtale.
Styret skal føre møtebok, og egen protokoll over tildelinger.
Styret skal hvert år legge frem revidert regnskap og årsrapport for fylkesmannen og til
orientering for landsmøtet.
Styret skal ikke ha honorar for arbeidet med Helga Helgesens Minnefond. Kommunikasjon
skal foregå på enkleste måte, i størst mulig grad ved telefonmøter, brev, telefaks eller e-post.
8. VEDTEKTER
Vedtektene for Helga Helgesens Minnefond skal vedtas av landsmøtet med 2/3 flertall.
Senere vedtektsendringer skal foreslås av fondets styre, etter høring i Landslaget for mat og
helse i skolen, og vedtas av landsmøtet. Vedtak skjer med alminnelig flertall av de avgitte
stemmer. Endringer av vesentlig betydning kan bare vedtas enstemmig.
9. AVVIKLING / OMDANNELSE AV HELGA HELGESENS MINNEFOND
Dersom midlene ikke hensiktsmessig kan deles ut etter formålet, eller at forvaltningen av
fondets midler på annen måte ikke virker tilfredsstillende, kan styret i Helga Helgesens
Minnefond etter enstemmig vedtak foreslå omdanning eller avvikling av fondet. Landsmøtet
skal uttale seg om forslaget før det kan vedtas av fondets styre (høring). Søknad om
omdannelse eller avvikling sendes deretter til fylkesmannen.
Ved omdannelse til opphør eller avvikling skal fondets midler tilbakeføres til Landslaget for
mat og helse i skolen.

