STADGAR
FÖR

INSAMLINGSSTIFTELSEN
LIONS CANCERFORSKNINGSFOND VID AKADEMISKA
SJUKHUSET I UPPSALA

I

.

Distriklen B, GD och U av Lions Clubs International MD 1 0l-Sverige har beslutat
att gemensamt bilda en fond kallad LIONS CANCERFORSKNINGSFOND
VID AKADEMISKA SJUKHUSET I I]PPSALA.

2

Andamålet med fonden iir att stödja forskningen inom cancerområdet vid Akademiska
sjukhuset i Uppsala.

3.

Fondens styrelse har sin säte i Uppsala.

4.

Fondens angelägenheter handhas av en sfyrelse bestående av lägst 3 och hogst
ordinarie ledmöter jtimte motsvarande antal suppleanter.
Styrelsen äger rätt att vid behov

till

5

sig adjungera liimplig expertis.

Minst I ledamot skall representera vardera distrikten B. GD och U.
Styrelsen utser inom sig ordforande, sekreterare och kassaforvaltare. Styrelsen iir
beslutslor nåir minst hälften av antalet faststtillda ordinarie ledamöter är närvarande
vid sammanträdet.

5

Fondens firma tecknas forutom av styrelsen som sådan av den eller dem, som styrelsen

diirtill utser.

6

Fondens räkenskapsär är

7.

Fondens riikenskaper och lorvaltning skall granskas av kvalificerad revisor.

8.

Styrelsens ledamöter jämte suppleanter samt revisor jtimte suppleant utses av
distriktsråden i respektive distrikt. Styrelsens ledamöter måste vara medlemmar i
någon distrihen B, GD eller U tillhörig klubb.

9.

Inom 3 månader efter utgangen av varje råikenskapsår skall styrelsen for revision
frarnlägga fondens råikenskaper jtimte styrelseberättelse for det forflutna
råikenskapsåret. Inom I manad dtirefter skall revisorn avliimna sin revisionsberättelse
med till- eller avstyrkan om ansvarsfrihet flor fondens styrelse. Frågan om
ansvarsfrihet avgörs däreft er av närmast avhållna distriktsrådsmöte.

l-7 -- 30-6.

l0

Upplöses fonden skall dess kvarvarande tillgångar överloras till Riksloreningen mot
Cancer eller användas till annat liknande iindämåI, som sfyrelsen må besluta orn.

ll

För iindring av dessa stadgar fordras att distriktsmötet inom distrikten B, GD och U
av Lions Clubs International MD l0l Sverige efter hörande av fondens styrelse
enhåillig så beslutar
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Dessa stadgar har

1997-1042 HO

antagits av distrilcsrådet

i

101-B 1984-l l-17,

l0l- GD

198448-25 samt

l0l-U 1984{8-26.

