Stiftelsen Synfrämjandets Forskningsfond
- ÖGONFONDEN STADGAR antagna 1984-12-10
§ 1 Namn
Sveriges Legitimerade Optikers Riksförbund, Sveriges
Ögonläkareförening och Synskadades Riksförbund har 1984 instiftat en
forskningsfond kallad: Stiftelsen Synfrämjandets Forskningsfond i
stadgarna benämnd: Ögonfonden.
§ 2 Ändamål
Ögonfonden har som allmänt ändamål att främja och initiera
vetenskaplig ögon- och synforskning i syfte att före-bygga och behandla
ögonsjukdomar och synskador samt att effektivt utnyttja kvarvarande
synförmåga.
Detta ändamål främjas dels genom att mottaga och förvalta medel som
tillfaller forskningsfonden genom anslag, gåva eller testamente, dels att
genom anslag och stipendier främja forskning och utveckling när det
gäller ögat och seendets funktion.
Har Ögonfondens styrelse accepterat donation eller gåva med särskilda
föreskrifter, skall dessa föreskrifter följas. Om så befinnes lämpligt och
möjligt, kan styrelsen besluta överföra förvaltningen av sådana medel till
annan organisa-tions eller institutions förvaltning. Vid utdelning av
anslag och stipendier äger styrelsen rätt att utöver fondavkastning även
disponera kapital, såvida detta inte strider mot särskilda
donationsbestämmelser.
§ 3 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av minst sju, dock högst femton ordinarie
ledamöter jämte tre suppleanter. Ordinarie ledamöter utses för en tid av
två år med halva antalet varje år. Suppleanterna utses för en tid av ett
år. Stiftarna utser genom Synfrämjandet i Sverige samtliga ledamöter

och skall vara företrädda i styrelsen. Styrelsen skall ha sitt säte i
Stockholm. Styrelsen är beslutsför då minst två tredjedelar av
ledamöterna eller de för ordinarie ledamöterna inträdda suppleanterna
är närvarande. Under varje verksamhetsår skall styrelsen hålla minst
två protokollförda sammanträden. Styrelsen utser inom sig vice
ordförande, sekreterare och fondförvaltare. Ordföranden utses av
stiftarna genom Synfrämjandet i Sverige.
§ 4 Stipendium
Styrelsen skall utse en särskild stipendienämnd som har att bedöma
ansökningar och avge förslag till styrelsen avseende anslag och
stipendier. Antalet ledamöter, mandattid och nämndens uppgift regleras
enligt särskilt reglemente samt fastställs av styrelsen.
§ 5 Förvaltning
Ögonfondens styrelse åligger, förutom vad som i stadgarna i övrigt
föreskrivits, att förvalta fondens tillgångar och ombesörja en god
ekonomisk redovisning.
Ögonfonden har kalenderår som verksamhetsår och skall senast den 1
april påföljande år avge verksamhetsberättelse åtföljd av
revisionsberättelse till Synfrämjandet.
§ 6 Revision
Stiftarna utser varje år två ordinarie revisorer jämte en suppleant att
granska ögonfondens verksamhet och det åligger dessa att avge
berättelse häröver.
§ 7 Ändring av stadgarna
Stiftelsens stadgar må, efter det att samtliga stiftare så beslutat, kunna
ändras. Ändring kan dock icke göras av ändamålsbestämmelserna och
vad som stadgas i denna paragraf, § 7.
Dessa stadgar har antagits 1984-12-10 och ändrades 1996-06-12 samt
2009-03-23.
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