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STADGAR 

för 

NJURFONDEN I VÄSTERNORRLAND 

 

§ 1 TILLKOMST 

Fonden har tillkommit genom beslut i Njurföreningen i Västernorrland den 7 april 1990. 

 

§ 2 ÄNDAMÅL 

Fondens ändamål är att inom Västernorrlands län stödja utveckling, forskning samt 

hälsofrämjande insatser för Njursjuka.  

 

§ 3 STYRELSEN 

mom 1 

Fondens styrelse utgörs av styrelsen för Njurföreningen i Västernorrland samt en av 

överläkarna vid njurmedicin inom Västernorrlands läns landsting. 

 

mom 2 

Styrelsen är beslutsför då kallelse utgått av ordförande samt då minst halva antalet ledamöter är 

närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika rösttal har tjänstgörande  

ordförande utslagsröst. Omröstning inom styrelsen sker öppet. 

Styrelsens protokoll justeras av tjänsteförrättande ordförande och en ledamot. 

 

§ 4 TILLGÅNGAR OCH UTDELNING 

mom 1 

Tillgångar som genom gåva, testamente eller på annat sätt tillfaller Njurföreningen i 

Västernorrland och som av föreningen ej anses behövliga i föreningens löpande verksamhet, 

skall tillfalla fonden. Medel kan även av givare insättas direkt på fondens bankgiro 

nr 165 – 0902. 

 

mom 2  

Ur fonden kan årligen beviljas anslag till ett belopp svarande mot minst 80 % av avkastningen, 

dock högst 25 % av kapitalet. 

 

mom 3 

Anslag beviljas av fondens styrelse, som äger rätt att när som helst under året utdela anslag och 

stipendier ur disponibelt kapital. 

 

§ 5  STIPENDIER 

Stipendier avseende utbildning, forskning, deltagande i vetenskapliga sammankomster och 

studieresor såväl inom som utom landet kan utdelas till främst personal inom njursjukvården.  

 

Anslag för rehabilitering och andra hälsofrämjande åtgärder kan utdelas till njursjuka och 

anhörig om dessa varit medlemmar i föreningen under de senaste förflutna arton (18) månaderna.  

 

Anslag kan också utdelas till Njurföreningen i Västernorrland om behov föreligger för 

föreningens verksamhet eller speciella projekt.  



 

 

§ 6 FORSKNINGSANSLAG 

Ansökan om forskningsanslag skall innehålla kortfattad sammanfattning av sökandens 

forskningsprogram varvid målsättning, arbetsplan, bedömning av projektets betydelse samt 

kostnadsberäkning skall framgå. 

 

Annan ansökan än forskningsanslag skall innehålla kortfattad beskrivning av ändamålet samt 

kostnadsberäkning. 

 

§ 7 RAPPORTER 

Den som erhållit anslag/stipendium skall senast inom ett år efter erhållet anslag/stipendium 

avge forskningsrapport alernativt reseberättelse. På begäran skall verifikationer över förbrukade 

medel tillställas styrelsen. 

 

Ovan nämnd rapport/reseberättelse är en förutsättning för att sökanden vid senare tillfälle skall 

kunna erhålla nytt anslag/stipendium. 

 

§ 8 SAMMANTRÄDE 

Fondens styrelse skall sammanträda minst en gång per år. 

 

§ 9 ARBETSUTSKOTT 

mom 1 

Styrelsen kan bland ledamöterna utse ett arbetsutskott (AU) bestående av ordförande, en av 

styrelsens ledamöter samt i styrelsen ingående läkare. 

 

mom 2 

AU väljs för ett år vid det styrelsesammanträde som hålls närmast efter årsmötet för 

Njurföreningen i Västernorrland. 

 

mom 3 

AU är beslutsmässigt med två närvarande ledamöter. 

 

mom 4 

Det åligger AU 

att en med ansvar inför styrelsen handha den löpande delen av fondens verksamhet, varvid AU 

till styrelsens prövning skall hänskjuta sådana frågor, som är av särskild betydelse, samt 

att en i övrigt bereda de ärenden, som skall behandlas av styrelsen. 

 

§ 10 STADGEÄNDRING 

För ändring av dessa stadgar erfordras förslag från minst två av styrelsens ledamöter och 

godkännande av Njurföreningen i Västernorrland. 

 

§ 11 UPPLÖSNING 

Upplöses fonden, skall dess behållna tillgångar tillfalla Njurföreningen i Västernorrland. 

 

 STADGEREVISION 

 

Dessa stadgar är reviderade och fastställda av styrelsen för Njurföreningen i Västernorrland 

1997-01-28, 2013-11-19 samt 2016-11-28 



 


