
Stadgar för Insamlingsstiftelsen "Mag-tarmfonden" för Svensk 
Gastroenterologisk och Hepatologisk Forskning  

§1 
Stiftelsens namn är "Mag-tarmfonden" for Svensk Gastroenterologisk och Hepatologisk Forskning.  

§2  

Insamlingsstiftelsen har till syfte att med insamlade medel stödja och stimulera svensk 
gastroenterologisk och hepatologisk forskning. Ändamålet tillgodoses genom anslag och eller 
stipendier till den eller dem styrelsen utser.  

§3  

Stiftelsens styrelse skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter. Minst två suppleanter skall 
därutöver utses. Styrelseuppdragen skall gälla i tre år med möjlighet till omval två gånger till en total 
tid om maximalt 9 år. Utökning respektive minskning av antalet ledamöter/suppleanter enligt 
stadgarna med åtföljande personval beslutas i förekommande fall av styrelsen. Beslut om avsättande 
av styrelseledamot/suppleant fattas av styrelsen. Den ledamot/suppleant som frågan rör får inte 
delta i beslutet. Vid ledamots/suppleants avgång utses efterträdare av styrelsen i Svensk 
Gastroenterologisk Förening (SGF) om SGF utsett den avgående ledamoten/suppleanten och av 
styrelsen i Mag- och tarmförbundet utsett den avgående ledamoten/ suppleanten. Beslut om att 
ersätta en avgående styrelseledamot som varken utsetts av SGF eller Mag- och tarmförbundet fattas 
i förekommande fall av styrelsen. Kan enighet i personfrågan inte uppnås skall efterträdare utses av 
tillsynsmyndigheten.  

§4  

Stiftelsens styrelseledamöter och styrelsesuppleanter skall vara medlemmar i Svensk 
Gastroenterologisk förening (SGF), Mag- och tarmförbundet eller någon annan förening med 
liknande inriktning. SGF skall vara garanterade två ledamöter och en suppleant och Mag- och 
tarmförbundet ska vara garanterade en ledamot och en suppleant i styrelsen. Om styrelsen beslutar 
om ökning av antalet ledamöter eller suppleanter inom ramen for vad som är tillåtet enligt stadgarna 
skall styrelsen besluta vilken organisation som skall ha rätt att utse tillkommande ledamöter. 
Därutöver kan stiftelsens styrelse besluta att ge företag, organisationer och privatpersoner som varje 
år i väsentlig mån bidrar till stiftelsens ändamål en plats som adjungerad i stiftelsens styrelse.  

§5  

Styrelsens ordförande väljs av SGF:s styrelse. Styrelsen utser inom eller utom sig de övriga 
funktionärer de finner nödvändiga.  

§6  

Till styrelseledamöterna skall utgå skälig ersättning för reskostnader i samband med fullgörande av 
styrelseuppdraget.  

§7 
Styrelsen har sitt säte i Stockholms Stad.  



§8 
Stiftelsens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.  

§9  

Ordföranden skall se till att sammanträden hålls minst två gånger per år och vederbörande kallar till 
dessa skriftligen. Nödvändig dokumentation skall åtfölja kallelsen.  

§ 10  

När inte annat föreskrivs enligt dessa stadgar är styrelsen beslutför med minst tre ledamöter 
närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet när inte annat föreskrivs i stadgarna. Ordföranden har 
utslagsröst vid lika röstetal. Stiftelsens styrelsesuppleanter och adjungerande har inte rätt att besluta 
i stiftelsens angelägenheter men har rätt att närvara med yttranderätt vid stiftelsens sammanträden.  

§ 11  

Vid stiftelsens sammanträde skall föras protokoll som skall justeras av ordföranden jämte den eller 
de personer som vid varje tillfälle utses. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på 
betryggande sätt.  

§ 12  

Styrelsen skall vid förvaltning av stiftelsens tillgångar tillse att dess egendom är förvarad på fullt 
betryggande sätt och att tillgångarna ger en trygg men god avkastning.  

§ 13  

De medel som inflyter till stiftelsen efter det upprop som stiftarna avser att publicera i media, på 
Internet och genom andra insamlingar skall bilda en självständig förmögenhet som främjar stiftelsens 
bestämda och varaktiga ändamål. Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att använda sina 
insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag och/eller stipendier företrädesvis i 
samband med Svenska Gastrodagarna till personer och/eller organisationer som genom forskning 
eller på annat sätt främjar stiftelsens syfte. Stiftelsens styrelse beslutar om anslag av de samlade 
resurserna jämte avkastningen. Stiftelsens styrelse kan i detta arbete till sin hjälp utse en 
stipendiekommitté som utarbetar förslag till anslag.  

§ 14  

Styrelsen kan, i enlighet med § 13, till sin hjälp utse en stipendiekommitté som företrädesvis skall 
bestå av en eller flera professorer som är yrkesverksamma inom medicinsk eller kirurgisk 
gastroenterologi samt Styrelsen kan även bestämma att stipendiekommittén skall bestå av 
ledamöter med annan lämplig erfarenhet. Stipendiekommitténs ledamöter har en mandatperiod på 
två år med möjlighet till förlängning för ytterligare perioder.  

§ 15  

Styrelsen kan besluta att de företag, organisationer och privatpersoner som genom större gåvor i 
väsentlig mån bidrar till stiftelsens ändamål skall vara medlemmar i stiftelsen. Medlemskap i 
stiftelsen innebär inte någon beslutanderätt. Medlemskap beviljas för ett år i taget.  



§ 16  

För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper. Räkenskapsårets sträckning väljs av styrelsen i 
samråd med Revisorn.  

§ 17 
Av stiftaren förordnad revisor fullgör sitt uppdrag tills vidare. Efterträdare utses av styrelsen.  

§ 18  

Senast två månader efter räkenskapsårets slut skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående 
års räkenskaper överlämnas till stiftelsens revisor, vilken inom en månad skall avge 
revisionsberättelse med angivande huruvida styrelsen förvaltat stiftelsen i enlighet med stadgarna, 
god stiftelsesed och gällande lagstiftning. Förvaltnings- och revisionsberättelser skall överlämnas till 
Länsstyrelsen i Stockholms län.  

§ 19 

Ändring av stadgar skall godkännas av fondens båda instiftande organs respektive styrelser, Svensk 
Gastroenterologisk Förening och Mag- och tarmförbundet. 

§ 20 

Upplösning av stiftelsen fattas genom beslut av fondens båda instiftande organ, Svensk 
Gastroenterologisk Förening och Mag- och tarmförbundet efter förslag från stiftelsens styrelse. Efter 
det att kostnader för stiftelsens avveckling säkrats, ska kvarvarande tillgångar delas ut som 
anslag/stipendier i enlighet med § 13. 
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