
 

STADGAR FÖR STIFTELSEN 

PERINATALMEDICINSKA FORSKNINGSFONDEN I UPPSALA  
tidigare  

INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖDELSEFONDEN – PERINATALMEDICINSKA 
FORSKNINGSFONDEN 

numera  
INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖDELSEFONDEN 

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. Genomgripande ändringar 
har genomförts efter styrelsebeslut 16/4 2018 och stadgarna har numera nedan lydelse.  

§ 1 Stiftelsens ändamål 

Stiftelsens namn är numera Insamlingsstiftelsen Födelsefonden. Stiftelsen har till 
huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning rörande barns hälsa under graviditet, 
förlossning och under nyföddhetsperioden. Stiftelsen kan också stödja forskning som berör 
förhållanden under dessa delar av barnets liv men som yppar sig senare under barndomen.  

Fonden 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 

Stiftelsens medel utgörs av bidrag från enskilda och sammanslutningar samt av 
avkastningen på eget kapital.  

Stiftelsens kapitaltillgångar och donationsmedel ska i så stor utsträckning som möjligt årligen 
delas ut till forskare verksamma vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala 
universitet, i enlighet med donators vilja eller efter styrelsens beslut i syfte att uppfylla 
stiftelsens ändamål.  

Stiftelsen ska efterleva de regler som Svensk Insamlingskontroll, org nr 802009-5108, 
uppställer för att få ha ett 90-konto.  

Styrelsen ska uppdra åt en bank i Uppsala att handha den löpande förvaltningen av 
stiftelsens kapital. 

§ 3 Stiftelsens säte 

Stiftelsens styrelse har sitt säte i Uppsala. 

§ 4 Styrelsens uppdrag 

Styrelsen ansvarar för ledningen av Stiftelsens verksamhet i överensstämmelse med dessa 
stadgar. Styrelsen har särskilt följande uppgifter: 

a) att ansvara för stiftelsens angelägenheter  
b) att under gemensamt ansvar förvalta stiftelsens medel och tillgångar, 
c) att till revisor avge verksamhetsberättelse jämte resultat- och balansräkningar för 

stiftelsen,  
d) att ta erforderliga initiativ för att främja Föreningens ändamål,  



 

e) att följa styrelsens arbetsordning och årligen uppdatera och fastställa en sådan, samt 
f) att i förekommande fall utse dem som ska representera stiftelsen. 

 

§ 5 Stiftelsens styrelse 

Styrelsen bestå av 7-9 ledamöter. Styrelsen för Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid 
Uppsala universitet ska utse 2-3 ledamöter från ämnesområdet obstetrik och 2-3 ledamöter 
från ämnesområdet neonatologi. Institutionsstyrelsen ska vidare, på förslag från Stiftelsens 
styrelse, utse 3-4 ledamöter som representera samhällsintressen och olika kompetenser, 
varav en vara ordförande.  

Styrelseledamot väljs för en tid av två (2) år och kan omväljas. Om möjligt ska ledamöternas 
mandatperioder gå omlott, så att ungefär hälften av ledamöterna väljs ett år och resten året 
efter. 

Styrelsen konstituerar sig själv och utser inom sig sekreterare, kassör och vice ordförande. 

Styrelsen ska anta en arbetsordning som ska fastställas årligen och uppdateras vid behov.  

 

§ 6 Styrelsemöten 

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter 
har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva 
antalet ledamöter är närvarande.  

För beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller 
vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas sådant beslut anmälas vid det 
närmast därefter följande sammanträdet.  

Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll justeras av mötesordföranden och av en 
särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening antecknas till protokollet. Protokollen 
ska föras i nummerordning och förvaras på ett betryggande och säkert sätt.   

§ 7 Firmateckning 

Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två 
styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer. 

§ 8 Jäv 

Ledamot av styrelsen får inte handlägga eller rösta i ärenden i vilka ledamoten, eller till 
ledamoten närstående person eller organisation har egenintresse. 

§ 9 Förvaltning och granskning 

Stiftelsens räkenskaper avslutas för varje kalenderår. Stiftelsens förvaltning och räkenskaper 
ska årligen granskas av en auktoriserad revisor och enligt god revisionssed.  

Revisor utses av styrelsen på förslag av den bank som handhar den löpande förvaltningen 
av Stiftelsens kapital. 



 

Styrelsen ska lämna över räkenskaperna tillsammans med för året upprättad 
verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning till revisorn före den sista mars varje 
år.  

Inom en månad efter det att revisorn erhållit räkenskaperna och verksamhetsberättelsen 
revisorn till styrelsen återställa handlingarna, till styrelsen överlämna ett undertecknat 
exemplar av revisionsberättelsen samt avlämna en kopia av verksamhetsberättelsen och 
revisionsberättelsen till Svensk Insamlingskontroll och till den bank som handhar den 
löpande förvaltningen av stiftelsens kapital.  

§ 10 Undantag från tillsyn   

Stiftelsen vara undantagen från tillsyn enligt nuvarande och framtida lagstiftning om tillsyn 
över stiftelser. 

§ 11 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. 

§ 12 Stiftelsens upplösning 

Stiftelsen kan upplösas endast om Institutionen för kvinnors och barns hälsa styrelse 
enhälligt beslutar att så ska ske, beslutet ska protokollföras och stiftelsen är upplöst när 
protokollet är justerat.  

Upplöses Stiftelsen ska dess behållna tillgångar användas för ändamål, som anges i § 1 eller 
för ändamål som är så likartade som möjligt med ändamålen som anges i § 1. Stiftelsens 
styrelse fattar beslut om användandet av tillgångarna.  Styrelsens beslut ska vara enhälligt.  
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