Stadgar för Insamlingsstiftelsen European MS Foundation
§ 1. Stiftelsens namn
Stiftelsens namn är Insamlingsstiftelsen European MS Foundation, här nedan kallad EMSF.
§ 2. Ändamål
Stiftelsen har till ändamål:
att främja rehabilitering av personer med diagnosen Ms
att bidra till ökad livskvalité för MS patienten
att aktivt medverka till att sprida kunskap om MS
att främja forskning kring sjukdomen MS
§ 3 Förvaltning.
Stiftelsens styrelse skall bestå av minst 3 och högst 5 ledamöter. Här jämte må utses högst 2
suppleanter. Styrelseuppdragen skall gälla tillsvidare utan bestämd mandattid. Utökning respektive
minskning av antalet ledamöter/suppleanter enligt stadgarna med åtföljande personval i
förekommande fall beslutas av styrelsen. Vid ledamots/suppleants avgång utses efterträdare av
styrelsen. Samtliga ledamöter skall vara enhälliga. Kan enighet i personfrågan ej uppnås skall
efterträdare utses av tillsynsmyndigheten.
§ 4. Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Malmö, Sverige
§ 5. Styrelsens sammansättning
Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande. Styrelsen väljer inom sig eller utom sig de
övriga funktionärer de finner nödvändiga.
§ 6. Ersättning till styrelsen
Till styrelsen skall utgå skälig ersättning för med styrelseuppdragets förenade kostnader
§ 7. Kallelse till sammanträden
Ordföranden skall tillse att sammanträden hålles när det behövs och kallar härtill skriftlig eller
muntligt. Nödig dokumentation skall åtfölja kallelsen när fråga är om större beslutsärende.
Ordförande är skyldig att kalla till sammanträde inom fjorton dagar efter det att minst två
ledamöter begärt detta.
§ 8. Styrelsens beslut
När icke dessa stadgar annat föreskriver är styrelsen beslutför med minst tre ledamöter
närvarande. Beslut fattas, med enkel majoritet när ej annat föreskrives i stadgarna. Ordförande
har utslagsröst vid lika röstetal.
§ 9. Styrelsens sammanträden
Vid stiftelsens sammanträde skall föras protokoll som skall justeras av ordförande jämte den eller
de ytterligare personer som vid varje tillfälle därtill utses. Protokollen skall föras i nummerföljd och
förvaras på betryggande sätt.
§ 10. Förvaltning

Styrelsen skall vid förvaltning av stiftelsen tillse att dess egendom är förvarad på fullt betryggande
sätt och att tillgångarna ger bästa möjliga avkastning.
§ 11 Firmateckning
Stiftelsens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.
§ 12. Ansökan om bidrag
Ansökan om bidrag från stiftelsen kan göras av alla svenska medborgare med diagnosen MS
§ 13. Ansökan om forskningsanslag
Ansökan om forskningsanslag kan göras av all sjukvårdspersonal med anknytning till MS
§ 14. Beslut om anslag och bidrag
Beslut om anslag fattas av anslags- och bidragsutskottet. Information om alla lämnade bidrag till
forskning kommer att vara offentliga. Information om alla bidrag till rehabilitering och rekreation
kommer att vara tillgängliga för alla sjukvårdshuvudmän i Sverige.
§ 15. Lämnade bidrag
Att lämna bidrag till stiftelsens verksamhet kan göras av alla fysiska och juridiska personer. Alla
juridiska personers bidrag kommer att vara offentliga via hemsida och årsredovisningar.
§ 16. Ändamålsprojekt
Styrelsen skall tillse att projekt finns inom följande områden
Rehabilitering med syfte att utveckla och skapa nya möjligheter för MS patienters
rehabilitering och rekreation
Utbildning med syfte att skapa förutsättningar för bättre utbildning inom MS samt ge
möjligheter till internationella forum kring MS
Information med syfte att genom olika medier sprida kunskap om MS i samhället,
såväl till allmänheten som till företag
Forskning med syfte att utveckla bättre behandling för MS patienter
§ 17. Räkenskaper och revision
För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper
§ 18. Förordnande av revisor
Av stiftaren förordnad revisor och suppleant fullgör sitt uppdrag tillsvidare. Efterträdare skall utses
av en enhällig styrelse.
§ 19. Förvaltningsberättelse och bokslut
Senast den 1 mars 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 stiftelse sed och
gällande lagstiftning. Förvaltnings och revisionsberättelse skall överlämnas till länsstyrelsen i
Malmöhus län, som har att vidtaga eller förordna om vidtagande av åtgärd vartill revisorns
yttrande kan föranleda.
§ 20. Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar får beslutas endast av en fulltalig och enhällig styrelse, dock under
förutsättning att ändringen icke strider mot stiftelsens syfte och ändamål enligt stiftelseurkunden.
§ 21. Tillsyn
Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt stiftelselagen ( 1994:1220 )
§ 22. Upplösning
Stiftelsen kan upplösas om styrelsen ansöker härom enligt då gällande bestämmelser. I samband
härmed skall förordnas angående stiftelsen tillgångar som i första hand bör fortsätta att tjäna i
urkunden angivet ändamål. Ansökan om upplösning skall föregås av beslut härom, fattat av en
enhällig och fulltalig styrelse.
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