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§ 1 Namn
Stiftelsens namn är Neurologiskt Handikappades Riksförbunds fond för forsknings- och utvecklingsarbete, rehabilitering
och rekreation, här kallad Stiftelsen NHRfonden.

Medel kan tillföras stiftelsen genom bl a insamlingar, donationer, gåvor och anslag.
§ 4 Sammanträden m.m.
Styrelsen sammanträder minst två gånger
årligen på kallelse av ordföranden eller när
en styrelseledamot så begär. Skriftlig kallelse skall utsändas senast 14 dagar före
sammanträde och skall innehålla uppgift
om vad som skall behandlas vid sammanträdet.

§ 2 Ändamål
Stiftelsen har till ändamål
att främja och ge stöd åt vetenskaplig
forskning om orsakerna till och botemedlen mot organiska nervsjukdomar, företrädesvis multipel skleros

Ärende som ej angivits i kallelse får ej mot
bestridande företagas till avgörande vid
sammanträdet.

att verka för utbyggnad och förbättring av
resurserna för vård och rehabilitering för
personer som har organiska nervsjukdomar eller skador på nervsystemet

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av
ledamöterna är närvarande. Varje ledamot
har en röst. Beslut fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.

att lämna social, psykologisk och humanitär hjälp till behövande personer som har
organiska nervsjukdomar eller skador på
nervsystemet

Vid sammanträde skall föras protokoll,
som till riktigheten bestyrks av ordföranden och ytterligare en ledamot.

allt i den utsträckning andra hjälpåtgärder
från samhällets sida ej står till buds för här
nämnda syften.

§ 5 Firmateckning
Stiftelsens firma tecknas, förutom av
NHR:s förbundsstyrelse, av den eller dem
som förbundsstyrelsen därtill utser.

§ 3 Styrelse
Stiftelsens styrelse utgörs av styrelsen för
NHR. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 6 Ansökan om bidrag
Anslag och bidrag ur stiftelsen kan lämnas
efter skriftlig ansökan, som skall innehålla
uppgift om för vilket ändamål anslag
(bidrag) begärs. Ansökan bör härutöver
innehålla så fullständiga upplysningar som
möjligt rörande begärda medels avsedda
utnyttjande.

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice
ordförande och kassaförvaltare som tillsammans utgör styrelsens presidium och
har att förbereda styrelsesammanträden
och besluta i frågor som styrelsen delegerat till presidiet.
Styrelsen ansvarar för att stiftelsens medel
användes i enlighet med stiftelsens ändamål och skall ägna uppmärksamhet åt
stiftelsens ekonomiska ställning samt vidtaga lämpliga åtgärder för dess stärkande.

Särskilda bestämmelser rörande anslag är
fogade som bilaga till dessa stadgar.

1

Stadgar
för Stiftelsen NHR-fonden
(förvaltad av Neurologiskt Handikappades Riksförbund)
- antagna vid förbundskongressen den 20 september 2003 § 13 Ansvarsfrihet
Styrelsens verksamhetsberättelse, stiftelsens räkenskaper och revisionsberättelse
samt det yttrande, till vilket revisionsberättelsen må ha föranlett styrelsen, skall utan
dröjsmål framläggas på NHR:s ordinarie
förbundskongress.

§ 7 Beslut om anslag
Stiftelsens styrelse har att noggrant pröva
anslagsansökan och besluta i ärendet.
Yttrande skall inhämtas av NHR:s kommitté för forskning och utveckling, då det
är fråga om anslag för forskning och
utvecklingsarbete, och av NHR:s rehabiliterings- och servicekommitté, då ansökan
avser bidrag till rehabilitering och rekreation.

§ 14 Berättelse till länsstyrelsen
Styrelsen har att årligen före den 30 juni till
länsstyrelsen i Stockholms län insända
dels berättelse hur stiftelsens ändamål
blivit under det gångna verksamhetsåret
främjat, dels den resultaträkning och den
balansräkning som har tagits in i årsbokslutet.

§ 8 Stiftelsens grundbelopp
Av i stiftelsen innestående medel skall
20.000 kronor utgöra grundbelopp, av
vilket endast avkastningen får brukas.
§ 9 Förvaring av stiftelsens medel
Stiftelsens tillgångar får icke sammanblandas med annan tillhörig egendom. Värdehandlingar skall deponeras i öppet förvar i
bank.

§ 15 Ändring av stadgar
Stiftelsens stadgar kan ändras, i den mån
de inte regleras av stiftelselagen, endast
genom beslut av NHR:s förbundskongress
med 2/3 majoritet. För att sådant beslut
skall bli gällande fordras dock att minst
fem av styrelsens ledamöter biträtt
ändringsförslaget, varjämte för ändring av
§ 2 krävs medgivande av kammarkollegiet.

§ 10 Stiftelsens räkenskaper
Stiftelsens räkenskaper förs per kalenderår. Räkenskaperna sammanförs i fullständigt bokslut årligen senast den 30 april, då
de jämte styrelsens verksamhetsberättelse
skall överlämnas till revisorerna.

___

§ 11 Revisorer
Styrelsens förvaltning och stiftelsens
räkenskaper skall granskas av två revisorer, vilka det efter anmälan från stiftelsens
styrelse tillkommer länsstyrelsen i Stockholms län att utse för tre år åt gången. Av
revisorerna skall den ene vara auktoriserad revisor.
§ 12 Revision och revisionsberättelse
Revisorerna skall fortlöpande utföra sitt
granskningsarbete. Det åligger dem att
årligen senast den 15 maj till styrelsen
översända revisionsberättelse, i vilken
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna skall
bestämt till- eller avstyrkas.
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