
Vedtekter for
Forskningsfondet om muskelsykdommer

Sist endret 15.11.2010

§ 1 Fondets formål er å styrke kunnskapene om muskelsykdommer og aktivt bidra til å bedre
muskelsykes situasjon.

§ 2 For å oppnå Fondets formål kan Fondet tildele enkeltpersoner og institusjoner støtte til arbeid
med å
- finne årsaken til muskelsykdommer, herunder deres grad av arvelighet
- bedre diagnostiseringen av muskelsykdommer
- bedre den genetiske veiledningen til muskelsyke og deres pårørende
- utvikle behandlingsmetoder for muskelsyke pasienter
- fremskaffe kunnskap som kan bidra til økt livskvalitet og bedre levekår for muskelsyke og

deres pårørende

Det kan dermed gis støtte til fremskaffelse og formidling av medisinsk, samfunnsvitenskapelig
og teknisk-naturvitenskapelig forankret kunnskap som er i overensstemmelse med Fondets
formål.

§ 3 Styret vedtar utdeling av Fondets midler, herunder størrelsen på det beløp som skal deles ut.
Styret kan også vedta at det vil avstå fra utdeling.

§ 4 Styret er Fondets øverste organ. Forvaltningen av Fondet, herunder innsamling og disponering
av midler, hører under Styret

Fondet har en grunnkapital på kroner 2 millioner. Grunnkapitalen er bundet.

Fondets kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig
hensyn til sikkerhetene og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta
Fondets formål.

§ 5 Fondets styre består av fire personer.

1. En representant oppnevnt av Foreningen for Muskelsyke i samråd med Helse og
Omsorgsdepartementet eller Helsedirektoratet.

2. En representant oppnevnt av Foreningen for Muskelsyke etter forslag fra helse- eller
forskningsinstitusjon etter eget valg.

3. En representant valgt av landsmøtet i Foreningen for Muskelsyke.
4. Den til enhver tid sittende leder for Foreningen for Muskelsyke, som også skal være

Fondets styreleder.

Foreningens nestleder er vararepresentant for lederen og vil i tilfelle også fungere som Fondets
styreleder. Det er også anledning til å oppnevne vararepresentanter for de øvrige
styremedlemmer.

Funksjonstiden for styremedlemmene settes til tre år.

§ 6 Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører under styret. Styret skal ha
møte minst to ganger i året. Styremøtene varsles på hensiktsmessig måte og med minst to
ukers frist.

Styrebehandlingen ledes av styrelederen eller nestleder.



Styret kan treffe beslutning når styreleder, eventuelt nestleder, og mer enn halvdelen av
styremedlemmene er tilstede eller deltar i styrebehandlingen.

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av
en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

§ 7 Styret velger Fondets revisor.

Styret skal sørge for at årsregnskap, revisorrapport og årsberetning blir innsendt i henhold til
gjeldende regelverk. I tillegg skal nevnte dokumenter oversendes til Innsamlingskontrollen og
Foreningen For Muskelsyke.

§ 8 Vedtektsendringer vedtas av styret etter godkjennelse av Landsmøtet i Foreningen for
Muskelsyke.

§ 9 Styret kan med minst tre stemmers flertall vedta å oppløse Fondet. Et vedtak om oppløsning
må godkjennes av Landsmøtet i Foreningen for Muskelsyke.

En eventuell utdeling etter oppløsning må være i samsvar med Fondets formål og
vedtektenes § 1.

Stiftelsestilsynet prøver om vedtaket er i samsvar med Stiftelsesloven og Fondets vedtekter.
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