Stadgar för Stiftelsen

Astma- och Allergiförbundets
Forskningsfond
§ 1. Ändamål

Fonden, som tillkommit genom gåvor och testamenten har till ändamål att främja
vetenskaplig forskning rörande astma, allergi och annan överkänslighet.

§ 2. Förmögenhet

Fondens förmögenhet utgörs av medel som influtit dels genom Röda Fjädern-insamlingen
1989, dels av gåvor och testamentariska förordnanden samt medel som härefter kan
komma att tillfalla densamma som ytterligare fondkapital.

§ 3. Verksamhet

Fondens styrelse ansvarar för förvaltningen av fondens kapital samt beslutar efter förslag
från forskningsnämnden om utdelning av stipendier och anslag till forskare.

§ 4. Styrelse

Fondens angelägenheter handhas av styrelsen som består av en ordförande och fyra
ledamöter samt minst två ersättare. Styrelsens ordförande och ledamöter utses av Astmaoch Allergiförbundets kongress. Medlem i fondens styrelse behöver inte vara medlem i
Astma- och Allergiförbundet.

§ 5.

Styrelsen utser inom sig en vice ordförande. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre ledamöter begär
det. Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter eller tjänstgörande ersättare är
närvarande, bland dem ordförande eller vice ordförande. Vid styrelsens sammanträden
skall föras protokoll.

§ 6. Forskningsnämnd

Fondens styrelse delar ut bidrag efter förslag från en forskningsnämnd, som under
fondens styrelse är skild från fondens övriga verksamhet.

§ 7.

Astma- och Allergiförbundets styrelse utser ledamöter i forskningsnämnden, vilka är
vetenskapliga rådgivare i frågor kring fördelning av forskningsanslag och stipendier.
Medlem i forskningsnämnden behöver inte vara medlem i Astma- och Allergiförbundet.

§ 8.

Fondens styrelse fastställer en arbetsordning för forskningsnämnden.

§ 9. Förvaltning av fondens egendom

Fondstyrelsen skall tillse att fondens medel placeras på betryggande sätt med högsta
möjliga avkastning.

§ 10. Behörighet att företräda fonden

Fondens firma tecknas av styrelsen eller de personer som styrelsen utser.

§ 11. Redovisning och revision

Fondens räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av
Astma- och Allergiförbundets revisorer.
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§ 12. Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar kan endast göras av Astma- och Allergiförbundets kongress.
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