Stadgar för Stiftelsen Blodcancerfonden
(Tidigare Blodfonden)
Antagna den 29 april 1987 med ändringar den 16 mars 1989, den 23 april 1990, den 24 maj 1997,
den 12 maj 2007 och den 16 september 2009.
Namnbyte: Antaget vid extra förbundsstämma den 24 mars 2001

§ 1 Fondens namn
Blodcancerfonden är en ideell stiftelse bildad av Blodcancerförbundet (tidigare Riksförbundet för
Blodsjuka, RFB)
§ 2 Fondens tillsyn
Fonden skall stå under tillsyn av den länsstyrelse där fonden har sitt säte.
§ 3 Fondens ändamål
Fondens ändamål skall vara att ge finansiellt stöd till personal inom specialiteten hematologi. Detta
stöd skall användas för utbildning och utvecklingsarbete som direkt syftar till förbättring av vårdens
kvalitet och patienternas livskvalitet. Företräde skall ges åt sådant utvecklingsarbete som inte täcks
av sedvanliga forskningsfonder. Anslag beviljas av fondens styrelse med vägledning bl. a av ett råd
bestående av läkare och andra med vården av blodsjuka sysselsatta personer. Rådet utses av fondens
styrelse.
§ 4 Fondens säte
Fonden skall ha sitt säte i Sundbyberg
§ 5 Fondens styrelse
Fondens angelägenheter skall handhas av en styrelse bestående av riksförbundets ordförande och
ordförandena vid de blodsjukas föreningar för sjukvårdsregionerna.
§ 6 Sammanträden
Styrelsen skall sammanträda minst två gånger årligen.
§ 7 Fondens medel och räkenskaper
Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och kassaförvaltare. Ordförande skall ansvara
för att protokoll förs. Kassaförvaltaren är ansvarig för fondens räkenskaper och medel.

§ 8 Fondens firma
Fondens firma tecknas av förutom styrelsen i sin helhet, ordförande, vice ordförande och
kassaförvaltaren alltid två i förening.
§ 9 Fondens förvaltning
Styrelsen skall årligen i februari avge berättelse över sin förvaltning, vartill fogas balansräkning samt
vinst- och förlusträkning. Berättelsen och räkenskaperna skall granskas av två revisorer varav en
auktoriserad.
§ 10 Fondens upplösning
För den händelse fonden skulle upplösas skall återstående medel av Blodcancerförbundet användas
för fondens grundändamål.

