Stiftelseförordnande

§1

Stiftelsens namn
Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse

§2

Ändamål
Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja vetenskaplig forskning om
fibromyalgi vid till exempel akademier, högskolor eller motsvarande institutioner.
Stiftelsen stöder endast verksamhet som är politiskt och religöst obunden.
Stiftelsen får bedriva insamlingsverksamhet.

§3

Uppfyllande
För uppfyllande av stiftelsens ändamål skall så väl avkastning av stiftelsens medel
som stiftelsens kapital tas i anspråk. Stiftelsens styrelse får dock inte förbruka
stiftelsens kapital med mindre än att stiftelsen får en varaktig livslängd på
minst 5 år.

§4

Egendom och medelsanvändning
Stiftelsens tillgångar består av egendom som genom arv, insamling och gåvor eller
på annat sätt tillförts stiftelsen. Såväl stiftelsens kapital som avkastning av detta
får användas för ändamålets uppfyllande.
Stiftelsens styrelse ansvarar för att stiftelsens tillgångar är placerade på ett
godtagbart sätt

§5

Styrelse
Stiftelsen ska förvaltas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av minst 5 ledamöter till
högst 9 ledamöter, där minst 2 ledamöter från Fibromyalgiförbundet ingår.
Styrelsen väljer inom sig ordförande, kassör, sekreterare och ledamöter.
Styrelsen väljs på 3 år, första gången väljs ordförande på ett år och kassör på 3 år.

När inte enligt dessa föreskrifter annat föreskrivs är styrelsen beslutsför med mer
än hälften av ledamöterna närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet när inte
annat föreskrivits.
Ordförande har utslagsröst vid lika röstantal.
Ordförande ska se till att sammanträde hålls när det behövs, dock minst 1 gång per
år. Kallelsen ska skickas skriftligt. Nödvändig dokumentation skall åtfölja kallelsen.
Ordförande är skyldig att kalla till sammanträde inom 14 dagar efter att minst 1
ledamot begärt detta.

§6

Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborg

§7

Arbetsordning
Stiftelsen fastställer arbetsordning för verksamheten och utser de utskott och
arbetsgrupper som behövs.

§8

Firmateckning
Styrelsens firma tecknas av styrelsen eller den/de personer som styrelsen därtill
utser.

§ 9

Revision
För granskning av stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska finnas
minst en kvalificerad revisor och en revisorsuppleant.

§ 10

Räkenskapsår
Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11

Ändring av föreskrifter
Styrelsen får utan tillstånd av myndigheter eller annan besluta om ändring,
upphävande av föreskrifterna i dessa stadgar, utom vad avser stiftelsens ändamål
enligt § 2. För att sådant beslut ska vara gällande krävs att styrelsen är enig.

§ 12

Upplösning
Stiftelsen kan upplösas fem år efter bildandet genom att förbruka kapitalet (se § 3)
om stiftelsens styrelse beslutar härom. Beslutet ska fattas av enhällig styrelse. Vid
stiftelsens upplösning skall stiftelsens tillgångar användas uteslutande för att
tillgodose det i § 2 angivna ändamålet.

