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STADGAR FÖR STIFTELSEN CECILIA FALKMANS MINNESFOND 
Antagna vid Riksförbundet Cystisk Fibros årsmöte den 23 april 2006. 
 

§ 1 Stiftelsens benämning 

Stiftelsens namn är STIFTELSEN CECILIA FALKMANS MINNESFOND. 

§ 2 Stiftelsens ändamål 
Stiftelsen har till ändamål 
att främja vetenskaplig-, klinisk och social forskning samt annan verksamhet rörande cystisk 
fibros genom att i första hand bidra till utbildning, information och erfarenhetsutbyte av såväl 
medicinsk personal som andra personer verksamma med att bekämpa cystisk fibros. 

§ 3 Stiftelsens angelägenheter 

Mom 1  Stiftelsen skall förvaltas och företrädas av styrelsen för Stiftelsen Riksförbundet 
Cystisk Fibros Forskningsfond och en representant för familjen Falkman om denna så begär. 
Stiftelsen skall ha sitt säte i Uppsala. 

Mom 2  Ordföranden i Riksförbundet Cystisk Fibros är tillika ordförande i stiftelsen om inte 
styrelsen annat beslutar. 

Styrelsen är beslutsför när minst fyra styrelseledamöter är närvarande, under förutsättning att 
två av dessa tillika är representanter i Riksförbundets styrelse. Vid lika röstetal är 
ordförandens röst utslagsgivande. 
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras som justeras av ordföranden och en 
ledamot. 
Styrelsen äger förordna ombud att söka, kära och svara på stiftelsens vägnar, så och att i 
övrigt föra stiftelsens talan. 
Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen därtill utser. 

§ 4 Förvaltningen 
Mom 1  Styrelsen skall föra räkenskaper över stiftelsens tillgångar och skulder samt 
inkomster och utgifter. Räkenskaperna avslutas för varje räkenskapsår, vilket omfattar tiden 1 
januari - 31 december. 
Mom 2  Vid placering av stiftelsens medel skall stabilitet och utveckling på lång sikt efter-
strävas. Stiftelsens tillgångar skall placeras så att säkerhet för medlen finns, att god avkastning 
erhålls samt att riskspridning uppnås. 
Värdehandlingar förvaras i bank eller på annat betryggande sätt. 
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Mom 3  Av den behållna årsavkastningen av stiftelsens tillgångar skall minst en tiondel 
läggas till kapitalet. 
Styrelsen får besluta att hela eller viss del av den disponibla årsavkastningen skall utdelas ett 
senare år. 
Mom 4  
Stiftelsens administrationskostnader bör präglas av återhållsamhet och hållas på en nivå som 
över tiden är acceptabel i förhållande till avkastningen av stiftelsens egendom och till vad som 
är till nytta för fullföljande av stiftelsens ändamål.  

§ 5 Anslagsverksamheten 
Mom 1  Den efter avsättning enligt § 4, mom 3 och 4, återstående behållna årsavkastningen 
av stiftelsens tillgångar disponeras av styrelsen för de ändamål som anges i § 2. Riksförbundet 
Cystisk Fibros högsta beslutande organ (se förbundets stadgar) kan om särskilda skäl 
föreligger för visst år medge att utöver årsavkastningen får en mindre del av fondkapitalet tas 
i anspråk för de i § 2 angivna ändamålen. 

Mom 2  Ansökan om anslag göres skriftligen enligt de närmare bestämmelser - om ansök-
ningsförfarande, om utredning och annan förberedande handläggning samt om bidrags-
mottagarens skyldigheter - som styrelsen har att särskilt besluta om. 
Mom 3  Anslag skall utdelas på ett sådant sätt att villkoren för skattefrihet för allmännyttiga 
fonder uppnås. 

§ 6 Revisionen 
Mom 1  Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skall årligen granskas av 
Riksförbundet Cystisk Fibros revisorer. 
Revisorerna skall avge skriftligt utlåtande över granskningen, vilket tillsammans med 
styrelsens förvaltningsberättelse överlämnas till Riksförbundet Cystisk Fibros högsta 
beslutande organ för avgörande om ansvarsfrihet. 

§ 7 Tillsyn och ändring av stadgarna 

Mom 1  Stiftelsen skall anmälas till länsstyrelsen i Uppsala län och stå under dennas tillsyn 
enligt stiftelselagen (1994:1220). 
Mom 2  Ändring av dessa stadgar får på förslag av styrelsen beslutas av Riksförbundet 
Cystisk Fibros högsta beslutande organ med godkännande av tillsynsmyndigheten. 

§ 8 Stiftelsens upphörande 

Mom 1  Stiftelsen upplöses om Riksförbundet Cystisk Fibros upphör med sin verksamhet om 
inte annorlunda beslutats enligt § 7 mom 2. 
Upplösning av stiftelsen av andra skäl kan ske om Riksförbundet Cystisk Fibros högsta 
beslutande organ beslutar härom. 
Mom 2  Upplöses stiftelsen enligt mom 1 skall eventuella tillgångar anslås för de ändamål 
som anges i Riksförbundets stadgar § 2. 
 


