VEDTEKTER FOR LØKKAN FRIVILLIGSENTRAL
Løkkan Frivilligsentral ble opprettet i 1995, eies av Stiftelsen Trondhjems Hospital og har rettslig
status som en del av Trondhjems Hospital. Eier har arbeidsgiveransvar og, er ansvarlig for
ansettelser, økonomi og lokaler. Sentralen drives i henhold til retningslinjer fra Kulturdepartementet
og vedtekter fastsatt av eier.
Vår visjon er:” Det skal være trivelig å være frivillig”.

1

Formål

1.1

Løkkan Frivilligsentral (sentralen) skal være en lokalt forankret samhandlingsarena for
frivillig virke, og skal samarbeide med organisasjoner/lag/foreninger og det offentlige i
Midtbyen, Øya og Elgeseter.

1.2

Sentralen skal være et kontaktpunkt for alle som har lyst til å delta innen frivillig
virksomhet, skal bidra til aktivitet, møter mellom mennesker og til å frigjøre frivillige
ressurser hos enkeltmennesker og foreninger/lag.

2

Virksomhet

2.1

Sentralen skal initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet og stimulere til økt
deltakelse fra grupper som i dag faller utenfor det frivillige organisasjonslivet.

2.2

Aktiviteter skal legges opp i tråd med lokale forutsetninger og behov. Frivillighet ovenfor
eldre prioriteres.

2.3

Sentralen skal legge vekt på samspill mellom frivillig og offentlig innsats på områder det er
naturlig å samarbeide om.

2.4

Sentralen og frivillige knyttet til sentralen kan ikke ta imot betaling, utover godtgjørelse for
direkte utlegg. Aktivitetene skal være et tillegg til offentlig virksomhet.

3

Styret ved sentralen

3.1.

Styret ved sentralen er et råd til støtte for ledelse og drift ved sentralen og har ansvar og
myndighet delegert av eier. Styret for Stiftelsen Trondhjems Hospital er sentralens øverste
organ.

3.2

Styrets oppgaver

3.2.1

Styret skal utarbeide forslag til budsjett, regnskap, handlingsplan og årsmelding i samarbeid
med daglig leder. Disse dokumentene skal, etter uttalelse fra styret ved sentralen,
godkjennes i styret for Stiftelsen Trondhjems Hospital.

3.2.2

Styret skal sørge for en tilfredsstillende drift av sentralen i samsvar med de retningslinjer
som foreligger

3.2.3

Styret sørger for at det utarbeides stillingsbeskrivelse for ansatte ved sentralen.

3.2.4

Styret skal årlig evaluere sitt eget arbeid, herunder samarbeid med Daglig leder.

3.3

Styrets sammensetting

3.3.1

Styret skal ha 4 medlemmer. Styret for Stiftelsen Trondhjems Hospital skal oppnevne
styreleder og 1 styremedlem med personlige varamedlemmer. Vervet som styreleder følger
stillingen som forstander. Trondheim Kommune oppnevner 1 styremedlem med personlig
vara. I tillegg oppnevner styret for stiftelsen en representant for de frivillige med personlig
vara. Styremedlemmene oppnevnes for 2 år av gangen.

3.3.2

Varamedlemmer kan møte på alle styremøter. De har talerett, men stemmerett kun om
styrerepresentant er fraværende. Daglig leder er styrets sekretær, har møteplikt og tale- og
forslagsrett på styremøter.

3.4

Styrets saksbehandling

3.4.1

Styremøter avholdes så ofte det er behov for det, minimum tre ganger pr. år.

3.4.2

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede.

3.4.3

Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

3.4.4

Innkalling og saksdokumenter skal sendes ut senest en uke før styremøte.

3.4.5

Styreleder og Daglig leder avgjør i fellesskap hvilke saker som hører inn under styret og
som skal behandles.

4

Årsmøte

4.1

Ett av styremøtene i stiftelsen Trondhjems Hospital er å betrakte som Årsmøte og avholdes
innen utgangen av april.

4.2

Faste saker er godkjenning av budsjett, regnskap, handlingsplan og årsmelding samt
oppnevning av nye styremedlemmer. Sentralens styremedlemmer deltar i Årsmøtet med
tale- og forslagsrett.

5

Økonomi

5.1

Sentralen finansieres ved midler fra Kulturdepartementet, Trondheim kommune og
Stiftelsen Trondhjems Hospital. Regnskap føres av Stiftelsens administrasjon og revisjon
følger Stiftelsens ordning.

6

Ansatte ved Løkkan Frivilligsentral

6.1

Daglig leder og medarbeider er ansatt ved Stiftelsen Trondhjems Hospital. Daglig leder har
faglig og administrativt ansvar for driften av LFS i henhold til gjeldende stilingsbeskrivelse.

7

Vedtektsendring

7.1

Vedtektene er fastsatt av Stiftelsen Trondhjems Hospital og kan bare endres ved vedtak i
Stiftelsens styre etter uttalelse fra styret ved sentralen.

7.2

Vedtektene er gjeldende fra 17.03.2010. og erstatter tidligere vedtekter datert 09.03.2005.

