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VEDTEKTER FOR FORSKNINGSFONDET FOR CYSTISK FIBROSE

§1

STIFTELSESDATO
Forskningsfondet for Cystisk Fibrose (FFCF) ble vedtatt
Forening for Cystisk Fibrose (NFCF) den 16. oktober 1990.

fagradsm0te for Norsk

§2
FORMAL
Fondets formal er a fremme forskning om Cystisk Fibrose (CF) innen kliniske og
basalmedisinske, ernaeringsmessige eller sosialmedisinske felter.
§3
FONDETS STATUS
Fondet er en selvstendig juridisk person, og skal forvaltes etter lov av 23. mai 1980
nr. 11 om stiftelser m.m.

§4
TIDSPUNKT FOR OPPSTART
Fondets virksomhet trer i kraft fra den dag dets kapital er kr. 200.000. Innen fondet
har nadd kr. 500.000 skal minst 1/5 av renteavkastningen tilf0res kapitalen. Bidrag og
gaver som tilf0res fondet ma ikke tilknyttes betingelser som strider mot fondets
statutter.
§5
STYRET
Fondet ledes av et styre pa 6 personer som oppnevnt saledes:
Et medlem lege oppnevnt av det Medisinske Fakultet i Oslo
Et medlem lege oppnevnt av det Medisinske Fakultet i Bergen
To medlemmer fra faggruppe knyttet til behandling av CF oppnevnt av NFCF
Et medlem oppnevnt av NFCF
Det er adgang til at et medlem kan oppnevnes av Helse-og omsorgsdepartementet.
De respektive institusjoner velger ogsa varamedlemmer. Ved stemmelikhet er leders
stemme avgj0rende. Oppnevningen av sa vel medlemmer som varamedlemmer
foretas for 4 ar om gangen. Styremedlemmene kan gjenvelges, men ikke etter fylte
70 ar. For a sikre kontinuitet i styrets arbeid, b0r ikke mer enn tre medlemmer skiftes
ut samtidig.
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§6

Styret velger selv sin styreleder og daglig leder. Styret holder m0te nar lederen
bestemmer, eller nar minst tre styremedlemmer forlanger det. Styret er
beslutningsdyktig nar minst 4 medlemmer eller varamedlemmer er til stede. Styret
f0rer protokoll som skal godkjennes av samtlige tilstedevaerende.
§7
Styret utarbeider hvert ar regnskap og beretning for fondet. Kasserer i Fagradet for
NFCF forestar bokf0ringen.
Arsregnskap skal revideres av offentlig godkjent revisor og sendes
Regnskapsregisteret.
§8
Styret tar den endelige avgj0relse ved tildeling av forskningsbidrag innenfor rammen
av disse vedtekter. Det bestemmer st0rrelsen og vilkarene for bidrag. S0knad om
bidrag sendes styrets leder som sammen rned et styremedlem har
anvisningsmyndighet.
§9

Fondets styre avgir innberetning til NFCF og regnskapsregisteret.
§10
Utdeling av bidrag foretas pa NFCFs arsm0te.
§11
VILKAR VED TILDELING

En hver som mottar bidrag av fondet, er forpliktet til i den utstrekning styret
bestemmer og innen en av styret fastsatt tid a avgi innberetning om anvendelsen av
bidrag.
§12
VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektenes § 2 kan under ingen omstendighet forandres. Forslag til annen
forandring i Forskningsfondets vedtekter ma sendes styremedlemmene senest 7
dager f0r styrem0te, vedtas i styret og godkjennes pa arsm0tet i NFCF og av
Stiftelsestilsynet
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