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Stadgar för Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden
Antagna den 4 maj 1988 och senast ändrade 18 september 2012.

§ 1 Stiftelsens namn
Stiftelsens namn är Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden.

§ 2 Ändamål
Stiftelsen, som bildades i enlighet med Alzheimerföreningens protokoll per den 28 februari 1988, ska ha till
ändamål att kunna ta emot gåvor, testamenten, donationer (även aktier, obligationer, fastigheter, etc) till
förmån för vetenskaplig forskning, vård och behandling.

§ 3 Organisation
Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, ett kansli och ett vetenskapligt råd.
Styrelsen ska i sitt arbete i allt väsentligt följa FRII:s (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) kvalitetskod
och SFI:s (Svensk Insamlingskontroll) regelverk för insamlingsstiftelser med 90-konto.

§ 4 Räkenskapsår
Stiftelsens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 5 Styrelsen
Styrelsen består av sex till sju ordinarie ledamöter. Styrelsen kan också välja att tillsätta suppleanter, dock
max tre stycken.
Ledamöter och suppleanter utses och entledigas av sittande styrelse.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Mandattiden är fem år för ordföranden och tre år
för övriga ledamöter. Omval får ske.
Ordföranden ska se till att sammanträden hålls när det behövs. Styrelsen ska sammankallas om en
styrelseledamot begär det. Styrelsen sammanträder dock minst fem gånger årligen.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande, varav en ska vara
ordförande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Över styrelsens beslut ska protokoll föras av vid varje tillfälle utsedd protokollförare. Protokollet ska
undertecknas av protokollföraren och justeras av ordföranden.
Styrelsen utser en eller flera personer inom eller utom styrelsen att var för sig eller i förening teckna
stiftelsens firma.
Till sitt biträde äger styrelsen köpa de tjänster som styrelsen finner erforderliga för bokföring,
protokollföring, beredning av ärenden rörande forskningsstöd, kanslifunktioner, marknadsföring m m.
En styrelseledamot har rätt till skäligt styrelsearvode. Beslut om arvodesnivå fattas av styrelsen.
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§ 6 Vetenskapligt råd
Styrelsen ska till sin hjälp ha ett externt vetenskapligt råd bestående av ordförande och minst tre
ledamöter. Rådet ska vara rådgivande och bistå styrelsen med utvärdering av ansökningar om
vetenskapliga och medicinska forskningsanslag till institutioner, forskare, forskningsgrupper eller enskilda
forskare och därvid i huvudsak verka enligt de principer som gäller för Sveriges Vetenskapsråd. Rådet
tillsätts av stiftelsens styrelse och ska vara externt och fristående från fondens övriga verksamhet. Mandat
period för det vetenskapliga rådet bestäms av styrelsen.
Ledamöter i det Vetenskapliga rådet har rätt till skäligt arvode. Beslut om arvodesnivåer fattas av
styrelsen.

§ 7 Kapitalförvaltning
Stiftelsens kapital ska förvaltas på ett omsorgsfullt och betryggande sätt såväl avseende etik som
ekonomi. Behovet av såväl riskspridning som värdetillväxt ska beaktas. Omplaceringar eller andra
förändringar beslutas av styrelsen eller av styrelsen utsedd person.
Sedan kostnaderna för kapitalförvaltningen avdragits från avkastningen ska minst 10% och högst 20% av
den årliga avkastningen läggas till kapitalet enligt vad styrelsen närmare bestämmer. Resterande
avkastning från kapitalförvaltningen ska årligen utdelas till fondens ändamål.
Kapitalet får ej tas i anspråk.

§ 8 Revisorer
Styrelsens räkenskaper och förvaltning ska granskas av auktoriserad revisor. För denne ska finnas
suppleant, vilken jämväl ska vara auktoriserad. Såväl revisor som suppleant utses varje verksamhetsår i
samband med avslutat årsbokslut och beslutet ska protokollföras på närmast kommande styrelsemöte.

§ 9 Årsredovisning
Styrelsen ska varje år avge årsredovisning. Styrelsen ska därvid fortlöpande följa de föreskrifter, som SFI
(Stiftelsen för Insamlingskontroll) och FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) fastställer.

§ 10 Ändring av stiftelsens stadgar
Dessa stadgar får ändras om styrelsen så beslutar. Dock får stiftelsens ändamål enligt § 2 ej ändras utan
Kammarkollegiets medgivande.
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§ 11 Upplösning av stiftelsen
Om styrelsen fattat beslut att avveckla stiftelsen ska styrelsen ansöka hos tillsynsmyndigheten om tillstånd
att verkställa beslutet. Stiftelsens behållna tillgångar ska om tillsynsmyndigheten tillstyrker, överlämnas till
det Vetenskapliga Rådet, för vidare fördelning till lämpliga forskningsprojekt.
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