STADGAR
för
STIFTELSEN ONKOLOGISKA KLINIKENS I UPPSALA FORSKNINGSFOND
(Org.nr 817601 - 7898)

Med stöd av §7 i stiftelsens stadgar fastställda den 1 november 1978
har styrelsen i enighet denna dag beslutat fastställa följande
stadgar. §1 med stiftelsens ändamål är oförändrad.

§1
Stiftelsens namn är Onkologiska klinikens i Uppsala forskningsfond.
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vid eller i
anslutning till onkologiska kliniken i Uppsala bedriven vetenskaplig
forskning inom tumörsjukdomarnas område.
Stiftelsen skall därvid kunna anslå medel till samtliga kostnader
som sammanhänger med forskningen vid nämnda klinik, således även
kostnader för utrustning till kliniken, kostnader i samband med
gästande forskares föreläsningar och vistelse i Uppsala, kostnader
för klinikens forskares bevistande av vetenskapliga konferenser,
symposier och studiebesök på annan ort.
Stiftelsens styrelse har säte i Uppsala.

§2
Stiftelsens
styrelse
ansvarar
för
stiftelsens
angelägenheter.
Styrelsen skall bestå av minst tre ordinarie ledamöter och tre
suppleanter. I styrelsen skall det finnas insikt om villkoren för
forskningen enligt §1 i stadgarna. Styrelsen utser inom sig
ordförande, vice ordförande, kassaförvaltare samt utser suppleanter.
Stiftelsens firma tecknas av den eller de som styrelsen därtill
bemyndigat. Stiftelsen skall samarbeta med Handelsbankens kontor
Uppsala City i bland annat kapitalplaceringsärenden. Styrelsen är
beslutför när de vid sammanträde närvarande överstiger hälften av
hela antalet styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller den
mening, om vilken vid sammanträdet de flesta röstande förenar sig.
Vid lika röstetal vinner den mening som biträdes av ordföranden.
Suppleanter i styrelsen skall alltid kallas till styrelsemöten. Då
samtliga ordinarier ledamöter är närvarande äger suppleanter
yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. Vid ordinarie
ledamots frånvaro äger suppleant rösträtt. Är i sådant fall flera
suppleanter än frånvarande ledamöter närvarande, skall ordföranden
vid mötets öppnande bestämma kretsen av röstberättigade.

§3
Stiftelsen har så kallade 90-konton (PG och BG) och står under
granskning av Svensk Insamlingskontroll, som ställer upp villkoren
för redovisning och revision. Auktoriserad revisor och suppleant för
denne utses av styrelsen.

§4
Inom fyra månader efter utgången av varje räkenskapsår skall
styrelsen för revision tillhandahålla stiftelsens räkenskaper jämte
förvaltningsberättelse för det förflutna räkenskapsåret. Inom en
månad efter det dessa handlingar tillhandahållits skall revisorn
dels till styrelsen återställa handlingarna, dels till styrelsen
överlämna ett exemplar av revisionsberättelsen.

§5
Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt nuvarande och
framtida lagstiftning om tillsyn över stiftelser.

§6
Upplöses stiftelsen, skall dess behållna tillgångar användas för
ändamål, i möjligaste mån likartat med det i §1 angivna, enligt vid
sammanträde med styrelsen fattat beslut, varom samtliga ledamöter
enat sig.

§7
För ändring av dessa stadgar erfordras, att vid sammanträde med
styrelsen samtliga ledamöter enat sig därom, dock får stiftelsens
ändamål enligt §1 ej ändras.
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