
Stadgar

NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE FORSKNINGSFOND

Namn och sate
Stiftelsen Nordic College of Caring Science forskningsfond. Fonden ar internordisk men har
sitt sate i Sverige.

Grundkapital
Stiftelsens grundkapital ar 350 000 SEK. Kapitalet har skankts av Nordic College of Caring
Science ar 2007.

Stiftelsens andam~lI
Stiftelsen andamal ar i fOrhallande till NCCS definition och syfte, att stodja den vetenskapliga
utvecklingen av vardvetenskap som utgangspunkt for all yard. Stiftelsen ger ekonomiskt stod
till nordiska forskningsprojekt som bidrar till kunskap om respektfullt och vardigt vardande
av manniskan i olika livssituationer, kontexter och i olika kuiturer, speciellt med avseende till
hennes hal sa, lidande, livslanga handikapp och forestaende dod.

Stiftelsens verksamhet
Stiftelsen delar varje ar, i samband med NCCS arsmote, ut ett eller f1era stipendier till
forskare eller forskargrupper. Forskare skall for att vara behorig att soka stipendier vara
medlem av NCCS. Det totala beloppet som delas ut far inte overstiga 80 % av stiftelsens
arsresultat. Om resultatet ar mindre an 3000 SEK delas inget stipendium ut. Stiftelsens
ordforande skall senast fyra veckor fore NCCS arsmote meddela styrelsen i NCCS vilka
stipendiaterna ar, och hur stora stipendiebeloppen ar.

Styrelse och revisorer
Stiftelsens styrelse be star av fyra personer, varav en ordforande, en kassor och en sekreterare.
Stiftelsens ordforande och styrelse utses av styrelsen i NCCS i samband med NCCS ordinarie
arsmote. For styrelseledamoterna skall efterstravas en jamn internordisk representation.
Stiftelsens revisor utses av NCCS arsmote, efter forslag av NCCS valberedning. Ledamoterna
i stiftelsens styrelse utses for en tid av tre ar. Forsta gangen valjs tva av ledamoterna for en tid
av ett ar.

Rakenskapsar
Stiftelsen rakenskapsar skall vara kalenderar.

Stiftelsens ekonomiska forvaltning
Styrelsen skall forvalta stiftelsens medel med hansyn till hogsta mojliga avkastning i
kombination med hansyn till risk. Stiftelsen kan ta emot bidrag och donationer fran
privatpersoner och foreningar. Stiftelsen skall varje ar tillstalla NCCS arsmote en ekonomisk
arsredovisning over stiftelsens forvaltning (resultat och balansrakning).

Firmatecknare
Stiftelsens firma tecknas av ordfOranden och kassoren, tva i forening



Ordinarie oeh extra styrelsemote
Styrelsemote skall hall as senast 6 manader efter varje rakenskapsars utgang. Extra
styrelsemote skall hallas nar styrelsen eller revisorn finner det skaligt, eller nar nagon enskild
i styrelsen sa begar. Denna begaran skall tillsammans med angivet arende behandlas pa detta
mote.

Ordinarie styrelsemote
Pa ordinarie mote skall foljande arenden tas upp till behandling:

1. Motets oppnande
2. Godkannande av dagordning
3. Val av motesordforande och val av protokollforare
4. Val av tvajusteringsman
5. Fraga om mote blivit behorigt utlyst
6. Foredragande av styrelsens ekonomiska sammanstallning for aret
7. Foredragande av revisorns uttalande
8. Beslut om faststallelse av resultat- och balansrakning
9. Beslut om resultatdisposition
10. Fraga om ansvarsfrihet for styrelsens ordforande
11. Konstituering av styrelsen
12. Pa extra mote skall utCiver arendena enligt punkt 1-7 ovan, endast forekomma de

arenden fOr vilka motet blivit utlyst och vilka angetts i kallelse till densamma.

Kallelse
Kallelse till styrelsemote skall ske genom brev eller e-post, senast tva veckor fore ordinarie
och extra styrelsemote.

Stadgarna antagna vid NCCS ordinarie arsmote 2007 den 23 mars i Arhus, Danmark

Elisabeth Hall
Ordforande, NCCS

Lennart Fredriksson
Kassor, NCCs
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Vid Stiftelsen NCCS forskningsfonds ordinarie styreIsemote den 15 mars iOslo beslutades
om f61jande stadgeandring:

Leda.r_noternaistiftelsens styrelse utses for en tid av tre ar, och kan omviiljas fOr en tid a¥
yttcrhgare hogst trc ur. Forsta gangen valjs tva av Iedamoterna fOr en tid av ett ar.

Stadgeand~ngen meddelades till LansstyreIsen iDalamas Lin som utovar tillsyn. De
meddelade 1brev daterat den 5 juni 2012 i ett beslut med dnr 206-4726-2012 att
stadgeandringen medgivits.
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Ordf6rande, NCCSf Lennart Fredriksson

Kassor, NCCSf

Vid stiftelsen NCCS forskningsfonds ordinarie styrelsemote den 2 oktober 2019 i Vasa,
Finland beslutades om foljande stadgeandring:

Stiftelsen delar varje ar, i samband med NCCS arsmote, ut ett eller tlera stipendier till
forskare eller forskargrupper. Forskare skall for att vara behorig att soka stipendier vara
medlem av NCCS sedan tva ar innan ansoican. Det totala beloppet som delas ut far inte
overstiga 80 % av stiftelsens arsresultat. Om resultatet ar mindre an 3000 SEK delas inget
stipendium ut. Stiftelsens ordforande skall senast fyra veckor fore NCCS arsmote meddela
styrelsen i NCCS vilka stipendiaterna ar, och hur stora stipendiebeloppen al'.

Ansokan om permutation/stadgeandringen beviljades av Kammarkollegiet, Stockholm den 9
oktober 2020 i ett beslut med dnr 9.2-01881-2020.

Bergen den 25.3.2021
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Carina Elmqvist _~_9]..J----
Kassor NCCSF -1

Oscar Tranvag
OrdfOrande NCCSF
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