Stadgar
FÖR NJURFÖRENINGENS ÖREBRO LÄN STÖDFOND
(Antagna vid årsmötet den 19 mars 1995 och ändrade dec.1997, juni 2002, april 2005 samt
jan. 2007.)
Omskriven i samband med uppdelningen av fonden på de tre föreningarna, 2010-10-01.
En liten ändring av första ändamålspunkten beslutades 2012-04-21.
§ 1. Föreningen, som är regionförening till Njurförbundet, har som ändamål att arbeta för
Riksförbundet på regional nivå och främja samt tillvarata de njursjukas intressen beträffande
behandling, vård, rehabilitering och social trygghet. Föreningen skall inom sitt regionala
verksamhetsområde företräda de njursjukas intressen inför myndigheter, institutioner och
organisationer.
§ 2. Mot bakgrund av de ändamål som föreningen verkar för, har ifrågavarande fond skapats
genom avsättning av medel från fastighetsförsäljning.
Till fonden kan även övriga avsättningar ske från vinstgivande verksamheter i föreningen
eller från gåvor av olika slag.
Fonden skall förverkliga föreningens intressen genom att varje år utdela medel till ett eller
flera av följande ändamål:
• I första hand till njursjuka medlemmar som är i behov av ekonomiskt stöd i samband
med rekreation, rehabilitering eller andra hälsofrämjande åtgärder.
För att ha rätt att få bidrag ur fonden krävs dessutom medlemskap i föreningen hela
året innan ansökan görs.
• Till stöd för att möjliggöra utbildning/fortbildning av personal inom sjukvården för att
därigenom nå en förbättring av njursjukvården.
• Till stöd för forskning inom det njurmedicinska området inom vårt län.
• Till styrelsen fördela medel, avsedda för att på lämpligt sätt komma såväl nuvarande
som presumtiva medlemmar till del i samband med gemensamma verksamheter, och
därigenom ge fler personer möjlighet att kunna delta.
§ 3. Fondens angelägenheter handhas av styrelsen.
Ärenden avseende bistånd från fonden bereds av särskild beredningsgrupp, som utses vid
ordinarie årsmöte i Örebro länsförening.
§ 4. Fondens arbetsår sammanfaller med kalenderår.
§ 5. Beredningsgruppen utgöres av fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter, valda
årligen.
Beredningsgruppen ska bestå av tre personer från föreningen samt två personer med
anknytning till behandlingen av njursjuka.
§ 6. Det åligger styrelsen:
…att förvalta fondens tillgångar
…att föra noggranna räkenskaper över fondens inkomster och utgifter
…att under verksamhetsåret utdela minst 80% av fondens årliga avkastning.
§ 7. Beredningsgruppen kallas, av därtill utsedd person, snarast efter den 30 april och den 30
oktober för att bereda de ansökningar, som inkommit senast nämnda datum.
Ansökningar, som av olika anledningar är svåra att anpassa till dessa ansökningsdatum, kan i
undantagsfall behandlas av beredningsgruppen och beslutas av styrelsen.
Till grund för beslut om bistånd ska ansökningshandling föreligga, som utformas på sätt
styrelsen beslutar.
§ 8. Ändring av stadgan ska beslutas av styrelsen. Det åligger styrelsen att vid ordinarie
årsmöte redovisa eventuella ändringar.
§ 9. Beslut om upplösning av fonden fattas av föreningens årsmöte i enlighet med
bestämmelserna i föreningens stadgar.
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