
STADGAR
för

Insamlingsstiftelsen Västsvenska Forskningsfonden
för Neuromuskulära Sjukdomar

§ 1.

Stiftelsen har till ändamål

att samla in medel för att främja och ge stöd åt vetenskaplig forskning angående

neuromuskulära sjukdomar och deras behandling.

Forskningen skall bedrivas i Västsverige.

§2.

Stiftelsen förvaltas av en styrelse, som består av 3 till 5 ordinarie ledamöter jämte 2

suppleanter. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. Styrelseledamot utses av stiftelsen, för

en tid av två år. Ledamöter skall vara personer som har intresse för och goda

kunskaper om stiftelsens ändamål. En ledamot skall ha läkarutbildning.

Ledamöterna åtnjuter ej i denna egenskap någon ersättning.

§3.

Styrelsen sammanträder minst en gång årligen på kallelse av ordföranden. Då ledamot

till ordföranden skriftligen anmält önskan om sammanträde för uppgivet ändamål, skall

styrelsen kallas samman till dag inom tre veckor därefter. Kallelse sker genom brev och

avsändes med post minst en vecka före sammanträdet.

Ärende, om vilket ledamöter icke skriftligen meddelats minst tre dagar före

sammanträdet, får icke tas upp till beslut vid sammanträdet, om det icke är föranlett av

annat ärende, som angivits i kallelsen.

Vid sammanträdet föres protokoll. Dessa skall numreras i följd och förvaras på

betryggande sätt.

§4.

Om frågan gäller annat än ändring av stadgarna, är styrelsen beslutsför om tre

ledamöter är närvarande.

Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av

ordföranden.



§5.

Stiftelsens firma tecknas, av de personer som styrelsen därtill utser.

§6.

Stiftelsens styrelse skall ägna uppmärksamhet åt stiftelsens ekonomiska ställning och

vidtaga lämpliga åtgärder för dess stärkande.

§7

Medel skall tillföras stiftelsen första gången genom ett upprop i Göteborg 22 - 24 maj

1997 vid symposium om “Neuromuscular Disorders in Childhood”.

Medel kan därefter tillföras stiftelsen genom bl.a. insamlingar, donationer, gåvor, anslag

och testamenten.

§8.

Anslag och bidrag ur stiftelsen kan lämnas efter skriftlig ansökan, som skall innehålla

uppgifter om för vilket ändamål anslag (bidrag) begäres. Ansökan bör härutöver

innehålla så fullständiga upplysningar som möjligt rörande begärda medels avsedda

utnyttjande.

§9.

Styrelsen har att pröva behovet av anslag (bidrag) och besluta i ärendet.

Läkaren fungerar därvid som föredragande.

§ 10.

Inom styrelsen åligger det kassaförvaltaren

att vaka över att stiftelsens ekonomiska intressen tillvaratagas och att räkenskaper

föras över stiftelsens tillgångar och skulder samt inkomster och utgifter,

att samla alla stiftelsens gåvobrev, testamenten och andra urkunder samt eljest

beträffande förvaltningen meddelade föreskrifter samt att föra ett efter tidsföljd

ordnat register över samlingen.

Kassaförvaltaren äger åtnjuta skäligt arvode.

§ 11.

Värdehandlingar, vilka liksom stiftelsens pengar ej får sammanblandas med annan

tillhöriga värdehandlingar och pengar, skall deponeras i öppet förvar i bank på sådant



sätt, att de ej utlämnas därifrån utan kvitto av firmatecknare, som av styrelsen

bemyndigas härtill.

§ 12.

Stiftelsens räkenskaper vilka avslutas för kalenderår, skall föras så, att man av dem vid

varje tidpunkt lätt kan utläsa storleken av det tillgodohavande, som står till stiftelsens

förfogande för att tillgodose dess skilda ändamål.

§ 13.

Styrelsen skall sammanställa årsberättelse rörande stiftelsens verksamhet för det

gångna året jämte styrelseprotokoll och balansräkning samt vinst- och förlusträkning

med tillhörande verifikationer. Redovisningarna skall vara underskrivna av samtliga

styrelseledamöter.

§ 14

Stiftelsens stadgar kan ändras genom beslut, som biträtts av 5 av styrelsens ledamöter.

Stiftelsens ändamål får endast ändras genom beslut i kammarkollegiet.

Sådant beslut skall underställas Länssstyrelsen enligt 6:e kap. §4 i Stiftelselagen.
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