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VEDTEKTER FOR FORSKNINGSFONDET FOR CYSTISK FIBROSE 
 
§ 1   STIFTELSESDATO 
Forskningsfondet for Cystisk Fibrose (FFCF) ble opprettet den 16. oktober 1990 etter 
vedtak i Fagrådet i Norsk Forening for Cystisk Fibrose (NFCF). 
 
 
§ 2   FORMÅL 
Fondets formål er å fremme forskning om Cystisk Fibrose (CF) innen kliniske,  
basalmedisinske, ernæringsmessige og sosialmedisinske felter. 
 
 
§ 3   FONDETS STATUS 
Fondet er en selvstendig juridisk person, og skal forvaltes etter lov av 15. juni 2001  
nr. 59 om stiftelser (Stiftelsesloven). 
 
 
§ 4   GRUNNKAPITAL, GAVER OG BIDRAG TIL FONDET 
Fondet skal ha en grunnkapital på minimum kr. 1.500.000. 
Bidrag og gaver som tilføres fondet må ikke tilknyttes betingelser som strider mot 
fondets vedtekter.  
Det er et mål at fondet skal nå en størrelse som sikrer en årlig avkastning på 
minimum kr. 100.000. Inntil da kan det med 3-6 års intervall dels ut inntil kr. 100.000. 
 
§ 5   STYRET 
Fondet ledes av et styre på 5 personer som oppnevnes således: 
En lege oppnevnt av det Medisinske Fakultet  i Oslo 
En lege oppnevnt av det Medisinske Fakultet i Bergen 
Tre medlemmer oppnevnt av styret i NFCF, hvorav to bør være fagpersoner tilknyttet 
behandling av CF og en brukerrepresentant.. 
Det skal velges personlige varamedlemmer.  
Styret oppnevnes for 4 år om gangen. Styremedlemmene kan gjenvelges. For å sikre 
kontinuitet i styrets arbeid, bør ikke mer enn tre medlemmer skiftes ut samtidig. 
 
  
§ 6   STYRETS FUNKSJON 
Styret velger selv styreleder, daglig leder og kasserer. Styret avholder møte når 
lederen bestemmer, eller når minst tre styremedlemmer krever det. Styret er 
beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer eller varamedlemmer er til stede. Ved 
stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.  
Styret fører protokoll over sine møter, den skal godkjennes av alle tilstedeværende. I 
størst mulig grad bør man benytte telefonmøter eller behandle styresakene per E-
post. 
 



   

 

 
 
§ 7   REGNSKAP OG BERETNING 
Styret utarbeider hvert år  regnskap og beretning for fondet. Regnskapet skal 
revideres av offentlig godkjent revisor. Årsregnskap og beretning sendes 
Regnskapsregisteret og styret i NFCF. 
 
 
§ 8   UTLYSING AV MIDLER 
Styret avgjør når fondet skal lyse ut forskningsmidler, og beløpets størrelse. Utlysing 
skal gjøres offentlig kjent. 
Søknad om tildeling av forskningsmidler sendes  til fondets styre v/leder. Styret tar 
den endelige avgjørelse ved tildeling av forskningsbidrag. 
 
 
§ 9   VILKÅR VED TILDELING 
En hver som mottar bidrag av fondet, er forpliktet til i den utstrekning styret 
bestemmer og innen en av styret fastsatt tid, å avgi innberetning om anvendelsen av 
bidrag. 
  
 
§ 10  VEDTEKTSENDRINGER 
Vedtektenes § 2 kan under ingen omstendighet forandres. Forslag til annen 
forandring i Forskningsfondets vedtekter må sendes styremedlemmene senest 7 
dager før styremøte. Endringer vedtatt i fondets styre må godkjennes av styret i 
NFCF og av Stiftelsestilsynet før de trer i kraft. 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 


