STADGAR FÖR STIFTELSEN
PERINATALMEDICINSKA FORSKNINGSFONDEN I UPPSALA
numera
INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖDELSEFONDEN – PERINATALMEDICINSKA FORSKNINGSFONDEN
Organisationsnummer 817602-0025
Fastställda vid konstituerade sammanträde med stiftelsens styrelse den 2/3 1982. § 4 ändrad
vid sammanträde 26/11 2001 samt vid sammanträde 26/2 2014.
§ 1 Stiftelsens ändamål
Stiftelsens namn är Perinatalmedicinska forskningsfonden, numera insamlingsstiftelsen
födelsefonden – perinatalmedicinska forskningsfonden. Stiftelsen har till huvudsakligt
ändamål att främja vetenskaplig forskning rörande barns hälsa under graviditet, förlossning
och under nyföddhetsperioden. Fonden kan också stödja forskning som berör förhållanden
under dessa delar av barnets liv men som yppar sig senare under barndomen.
Fonden skall därvid kunna anslå medel till samtliga kostnader som sammanhänger med
forskningen inom fondens verksamhetsområde, således även kostnader för utrustning,
kostnader i samband med gästande forskares föreläsningar och vistelse i Uppsala, kostnader
för bevistande av vetenskapliga kongresser, symposier och studiebesök på annan ort.
§ 2 Stiftelsens tillgångar
Fondens medel utgöres av bidrag från enskilda och sammanslutningar samt av avkastningen
på eget kapital.
§ 3 Stiftelsens säte
Stiftelsens styrelse har sitt säte i Uppsala kommun.
§ 4 Stiftelsens styrelse
Stiftelsens styrelse förvaltar fondens angelägenheter.
Styrelsen skall bestå av 9 ledamöter. Styrelsen för Institutionen för Kvinnor och Barns Hälsa
utser 2 ledamöter från Enheten för Obstetrik och Gynekologi och 2 ledamöter från Enheten
för Pediatrik, vilka utser ytterligare 5 ledamöter som skall representera samhällsintressen,
varav en skall vara ordförande. Styrelseledamot väljs för en tid av 3 år och kan omväljas.
Minst 80% av stiftelsens avkastning skall utdelas årligen av styrelsen.
Styrelsen skall uppdraga åt Nordea i Uppsala att handha den löpande förvaltningen av
stiftelsens kapital.
Styrelsen utser inom sig sekreterare.
§ 5 Förvaltning och granskning
Stiftelsens förvaltning och räkenskaper skall årligen granskas av revisor. Jämte suppleant för
denne utses av styrelsen på förslag av Uplandsbankens notariatavdelning i Uppsala.

Inom två månader efter utgången av varje räkenskapsår skall styrelsen för revisorn
tillhandahålla stiftelsens räkenskaper jämte styrelseberättelse för det förflutna
räkenskapsåret.
Inom en månad efter det dessa handlingar tillhandahållits skall revisorn eller revisorerna till
styrelsen återställa handlingarna, till styrelsen överlämna ett exemplar av
revisionsberättelsen och avlämna en avskrift av styrelseberättelsen och ett exemplar av
revisionsberättelsen till Uplandsbankens notariatavdelning i Uppsala.
§ 6 Undantag från tillsyn
Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt nuvarande och framtida lagstiftning om
tillsyn över stiftelser.
§ 7 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar erfordras, att vid sammanträde med styrelsen samtliga
ledamöter enat sig därom, dock får stiftelsens ändamål enligt § 1 ej ändras.
§ 8 Stiftelsens upplösning
Stiftelsen kan upplösas endast om båda Institutionernas styrelser enas om detta . Upplöses
stiftelsen skall dess behållna tillgångar användas för ändamål, i görligaste mån likartat med
det i § 1 angivna, i enlighet med vid sammanträde med styrelsen fattat beslut. Varom
samtliga ledamöter enat sig.

