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Stadgar 

för 

INSAMLINGSSTIFTELSEN LIONS FOND FÖR MEDICINSK FORSKNING 

INOM SKÅNE 

Stiftelsens arbetsnamn skall vara: LIONS FORSKNINGSFOND SKÅNE. 

 

§ 1. Firma 

Stiftelsens namn är: Insamlingsstiftelsen Lions Forskningsfond inom Skåne.  

 

§ 2. Säte för styrelsen 

Styrelsens säte är Malmö. 

 

§ 3. Syfte 

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är: 

* att genom bidrag från Lionklubbar och från allmänheten i form av gåvor och testamenten insamla 

medel till medicinsk forskning inom Skåne.  

* att företrädesvis stödja klinisk forskning d.v.s. patientnära forskning, inom Skånes Sjukhus. 

* att ge forskningsanslag till områden som styrelsen och dess medicinska expertgrupp bedömer an-

gelägna. 

 

§ 4. Styrelse 

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av lägst tre (3) och högst fem (5) ordi-

narie ledamöter och två suppleanter.  

Samtliga ledamöter skall vara lionmedlemmar och representera Lions Distrikt 101-S. 

Styrelsens ordförande utses av Distriktsmöte, övriga funktionärer utses inom styrelsen. 

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av antalet valda ledamöter eller suppleanter är närvarande 

vid sammanträdet. 

Mandattiden är två år och omval kan ske. Första gången val sker skall dock hälften av ledamöterna 

utses på ett år och hälften av ledamöterna på två år. 

Styrelsens ledamöter jämte suppleanter utses av Lions Distrikt 101-S vid dess Distriktsmöte och på 

förslag av Distriktets Valnämnd. 

Styrelsen äger rätt att vid behov till sig adjungera lämplig expertis. 

  

§ 5. Sammanträden 

Styrelsen sammanträder vid behov på kallelse av ordföranden, dock minst en gång per år. 

            

§ 6.  Forskningsråd 

Som stöd till styrelsen i vetenskapliga frågor samt kring fördelningen av anslag från stiftelsen utser 

styrelsen minst tre (3) och högst fem (5) kvalificerade personer att ingå i ett forskningsråd. Forsk-

ningsrådets ordförande utses av styrelsen.  
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§ 7. Firmatecknare 

Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet, av den eller de som styrelsen därtill utser. 

 

§ 8. Räkenskapsår 

Stiftelsens räkenskapsår är 1 juli – 30 juni. 

 

§ 9. Revision 

För att granska stiftelsens räkenskaper och förvaltning utses två (2) revisorer, varav en skall vara 

kvalificerad revisor eller motsvarande revisionsbolag och en skall vara förtroendevald revisor. Där-

utöver skall två revisorssuppleanter utses med samma kvalifikationer som de ordinarie. Den förtro-

endevalde revisorn skall vara medlem i lionklubb tillhöriga distrikt 101-S. 

 

§ 10. Räkenskapsredovisning 

Inom 30 dagar efter utgången av varje räkenskapsår skall styrelsen för revision framlägga stiftelsens 

räkenskaper jämte förvaltningsberättelse för det förflutna räkenskapsåret. Inom 30 dagar därefter 

skall revisorerna avlämna sin revisionsberättelse.   

 

§ 11. Beslut om stiftelsens upplösning 

Upplöses stiftelsen skall dess kvarvarande tillgångar överföras till annan medicinsk forskningsfond, 

efter beslut på Distriktsmöte i Lions Distrikt 101-S. 

 

§ 12. Ändringar i dessa stadgar 

För ändringar i dessa stadgar fordras att Distriktsmöte i Lions Distrikt 101-S, efter hörande av stif-

telsens styrelse och med beaktande av stiftelselagens föreskrifter, enhälligt så beslutar.  

  

 

 

  

Dessa har stadgar har antagits av Distriktsmötet i Distrikt 101-S den 17 september 2011. 


