Stadgar för
Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden
§ 1. Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål skall vara att utöva hjälpverksamhet bland behövande som drabbats av canceroch allergisjukdomar och att främja vetenskaplig forskning rörande cancer- och allergisjukdomar.
Stiftelsens verksamhet skall bestå i att bedriva insamling av medel för att dess ändamål skall kunna
främjas.

§ 2. Förvaltning
Stiftelsens styrelse skall bestå av minst 3 och högst 5 ledamöter. Här jämte må utses högst två
suppleanter. Styrelseuppdragen skall gälla tills vidare utan bestämd mandattid. Utökning respektive
minskning av antalet ledamöter/suppleanter enligt stadgarna med åtföljande personval i
förekommande fall beslutas av styrelsen. Vid ledamots/suppleants avgång utses efterträdare av
styrelsen.

§ 3. Styrelseledamöter mm
Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande. Styrelsen väljer inom eller utom sig de
övriga funktionärer de finner nödvändiga.

§ 4. Ersättning
Till styrelsen skall utgå skälig ersättning för med styrelseuppdraget förenade kostnader.

§ 5. Säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 6. Firmateckning
Stiftelsens firma tecknas av den eller de som styrelsen därtill utser.

§ 7. Styrelsesammanträde
Ordförande skall tillse att sammanträden hålls när det behövs och kallar härtill skriftligt eller
muntligt. Nödig dokumentation skall åtfölja kallelsen när frågan är om större beslutsärende.
Ordförande är skyldig att kalla till sammanträde inom fjorton dagar efter det att en ledamot begärt
detta.

§ 8. Styrelsens beslut
När icke enligt dessa stadgar annat föreskrivs är styrelsen beslutsför med minst hälften av antalet
ledamöter. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skall ordförandes röst vara
utslagsgivande.

§ 9. Styrelsesammanträdesprotokoll
Vid stiftelsens styrelsesammanträde skall föras protokoll som skall justeras av ordföranden jämte den
eller de ytterligare personer som vid varje tillfälle därtill utses. Protokollen skall föras i nummerföljd
och förvaras på betryggande sätt.

§ 10. Egendomens avkastning mm
Styrelsen skall vid förvaltning av stiftelsen tillse att dess egendom är förvarad på fullt betryggande
sätt och att tillgångarna ger bästa möjliga avkastning.

§ 11. Räkenskaper
För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper. Räkenskapsåret skall vara kalenderår.

§ 12. Revisor
Av stiftelsen förordnad revisor/suppleant fullgör sitt uppdrag tills vidare. Efterträdare utses av
tillsynsmyndigheten. Revisor skall vara auktoriserad eller godkänd.

§ 13. Årsredovisning
Stiftelsen bokföringsskyldighet och skyldighet att upprätta och till registreringsmyndigheten inge
årsredovisning skall ske enligt lag och övriga förordningar.

§ 14. Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar får beslutas endast av en fulltalig och enhällig styrelse. Ändring av § 1 får
inte ske.

§ 15. Upplösning av stiftelsen
Stiftelsen kan upplösas om styrelsen ansöker härom enligt då gällande bestämmelser. I samband
härmed skall förordnas angående stiftelsens tillgångar som i sådant fall anslås till allmännyttigt
ändamål. Ansökan om upplösning skall föregås av ett beslut härom, fattat av en enhällig och fulltalig
styrelse.
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