Stadgar för Alfa-1 Stipendiefond/Utveklingsfond
Alfa-1 Sverige – Riksförening alfa-1 antitrypsin
Stipendiet delas ut för betydande insatser för förverkligandet av Alfa-1 föreningens syfte.
Stipendiet ska tillfalla person/personer som har gjort en insats för föreningen under året inom föreningen
eller utom föreningen. Med inom föreningen menas en medlem, som fört Alfa-1 föreningen framåt eller
utvecklat föreningen på ett utmärkande sätt. Med utom föreningen menas en person som genom forskning
ökat kunskapen om alfa-1 antitrypsin (brist) och/eller förbättrat livssituationen för de som drabbats av alfa-1
antitrypsinbrist och/eller följsjukdomar.
Stipendiet är på högst 5 000 kronor.
Beslut om stipendiat tas av Riksföreningens styrelse på styrelsemötet före årsmötet. Eventuellt nominerade
styrelseledamöter får inte delta i beslutet. Styrelsen har rätt att ta hjälp av sakkunnig utom styrelsen.
Om ingen lämplig stipendiat har nominerats kan styrelsen besluta att dela ut stipendiet det året. Pengarna
kvarstår då i fonden och året efter delas stipendiet ut igen enligt principen om ojämna år.
Fondens kapital placeras på ett bankkonto och redovisas i särskild ekonomisk redogörelse.
Stipendiebelopp kan justeras beroende på kapital i fonden.
Stipendiet kan även användas vid möte till extern föreläsare efter beslut från Riksföreningens styrelse.
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall beslutas av ett enhälligt årsmöte eller av två på varandra
följande årsmöten, varav det ena är ordinarie, med minst två veckors mellanrum. För sådant beslut fordras
minst 2/3 röstmajoritet.
För upplösning av fonden fordras beslut av ett enhälligt årsmöte eller av två på varandra följande årsmöten
med minst 2/3 röstmajoritet. Upplösas fonden skall dess tillgångar användas på så sätt som årsmötet
bestämmer.
Fonden bildades efter beslut på extra årsmöte 5 december 2009 och årsmöte 13 februari 2010.
Reviderade stadgar för Stipendiefond/Utveklingsfond är godkända på årsmöte 13 februari
2016.
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