
 

                

 

 

STADGA FÖR DIABETESFONDEN – STIFTELSEN SVENSKA DIABETESFÖRBUNDETS 

FORSKNINGSFOND 

Antagen av styrelsen: 2009-08-16. Gällande fr.o.m. 2009-10-12. Reviderad: 2017-11-28. 

 

ÄNDAMÅL 

§ 1. Stiftelsens namn är Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond. 

 

§ 2. Stiftelsen har till ändamål 

Att främja och stödja den vetenskapliga forskningen rörande diabetes, 

Att verka för utbildning av personal inom de olika vårdsektorerna avseende diabetes, 

Att främja utarbetandet av nya undersöknings- och behandlingsmetoder avseende diabetes, 

Att verka för ökad upplysningsverksamhet rörande problemen kring diabetes.  

 

STYRELSE 

§ 3. Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse som består av åtta ledamöter. Fyra av dessa ska 
vara ledamöter i Svenska Diabetesförbundets styrelse och utses av den styrelsen. Övriga fyra ledamöter 

utses av stiftelsens styrelse för att representera diabetesprofessionen och näringslivet. 

 

Styrelsen är beslutsför när minst fyra (4) ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal är ordförandens röst 

utslagsgivande utom vid val då lotten avgör. 

 

ANSLAG 

§ 4. Beslut om årligt utdelningsbelopp fattas av styrelsen och grundar sig på stiftelsens utdelningsbara 
tillgångar vid beslutstillfället.  

§ 5. Stiftelsen ska årligen utlysa forskningsanslag för ansökan. Kungörelse om utlysning ska införas i 
lämplig tidskrift eller på annat lämpligt sätt.  

 



 

 

§ 6. Inkomna forskningsansökningar ska genomgå vetenskaplig bedömning. 

§ 7. Beslut om utdelning fattas av stiftelsens styrelse.  

 

REDOVISNING OCH REVISION 

§ 8. Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår. 

§ 9. För granskning av styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper ska styrelsen utse en (1) 
auktoriserad revisor. Till revisor får istället utses ett registrerat revisionsbolag. Revisor utses tillsvidare.  

§ 10. Senast den 30 april ska årsredovisningen avseende det närmast föregående räkenskapsåret 

överlämnas till revisorn. 

§ 11. Årsredovisningen och revisionsberättelsen ska även anmälas till Svenska Diabetesförbundets 
riksstämma.  

 

ÄNDRINGAR AV STADGAR ELLER UPPLÖSNING 

§ 12. Skulle Svenska Diabetesförbundet, och med anledning därav stiftelsen upplösas, skall eventuellt 
kvarvarande tillgångar anslås till ändamål som gagnar människor med diabetes, och som efter styrelsens 

förslag godkänts av länsstyrelsen i Stockholm. Upplösning av stiftelsen kan ske och ändringar av dessa 
stadgar genomföras om stiftelsens styrelse enhälligt fattar beslut om detta.  

 

Detta gäller inte ändringar som avser stiftelsens ändamål eller användande av stiftelsens tillgångar i fall 

av stiftelsens upplösning, då detta kräver lagstadgad permutation. Detta gäller inte heller bestämmelser 
i denna paragraf.  

 

TILLSYN 

§ 13. Stiftelsen ska vara underkastad sådan tillsyn och anmälningsplikt som anges i vid varje tid gällande 
lagstiftning för stiftelser.  


