Stadgar för Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond
Efter revision 2021
§ 1. Fondens syfte är att genom stöd till vetenskaplig forskning inom i första hand området
cancersjukdomar och omvårdnad medverka till en god vård och behandling i Jämtlands län.
Fonden skall även främja utbildning samt spridande av kunskap om forskningsresultat och
liknande inom i första hand dessa områden.
§ 2. Verksamheten skall bedrivas som en stiftelse och enligt de regler som anges av Stiftelsen
för insamlingskontroll, numera Svensk Insamlingskontroll
§ 3. En styrelse bestående av 8 (åtta) ledamöter skall svara för fondens skötsel. Styrelsens
medlemmar förordnas tills vidare. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
Då styrelsemedlem avgår utses ny medlem i styrelsen av en valberedning bestående av
chefsläkaren för Östersunds Sjukhus och ordföranden i styrelsen i samråd.
Fyra av ledamöterna skall vara läkare med fast anställning inom Region Jämtland-Härjedalen
Av dessa skall minst tre inneha överordnad tjänst vid somatisk klinik med ansvar för
onkologisk vård. Två̊ ledamöter skall vara sjuksköterskor. En av dessa sköterskor bör om
möjligt rekryteras bland de som arbeta med cancersjuka personer i Storsjögläntan - dvs
palliativ hemsjukvård. Resterande två̊ skall vara lekmannarepresentanter.
Styrelsen har att sammanträda minst två̊ gånger per år. Kallelse utsändes av ordförande eller
den som utsetts därtill inom styrelsen. Protokoll skall föras vid dessa möten och justeras av
därtill vid varje sammanträde utsedd justeringsman.
Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter är närvarande. Är styrelsen icke fulltalig må
beslut endast anses föreligga när av de närvarande minst 4 ( fyra ) har enat sig.

§ 4.Arbetet i styrelsen är icke arvoderat. Reseersättning kan utges till ledamöter som bo
inom länet men utom Östersund. Styrelsen kan anlita person utanför styrelsen att mot skälig
ersättning sköta fondens löpande administrativa arbete. Revisor arvoderas enligt gängse
normer.
§5. Insamling av medel skall huvudsakligen ske inom Jämtlands län. Annonsering i lokalpress,
på sjukhus och hälsocentraler samt i övrigt inom länet i den utsträckning som styrelsen
tillstyrker. Egna informationsmöten e.d. kan utlysas enligt styrelsens beslut. Ett tack-kort
skall tillställas bidragsgivare.

§6. Berättigad att söka medel ur fonden är de anställda inom Jämtlands läns landsting, i
första hand de som har anknytning till praktisk onkologisk omvårdnad i sin verksamhet.
Ansökan om medel görs via formulär på hemsidan vid av styrelsen fastställda
ansökningstillfällen som kungöres på hemsidan.
Ansökan kan även göras från klinik, avdelning eller motsvarande om anslag till inköp av
färdigt kursmaterial ( t.ex. på video ), arvode för föreläsning eller motsvarande inom fondens
verksamhetsområde.
Till ansökan skall fogas yttrande av klinikchef eller motsvarande där det framgår sökandes
tjänsteställning samt anknytning i arbetet till det vårdområde ansökan gäller.
Ersättning kan normalt icke sökas for inkomstbortfall.
Styrelsen har att sammanträda för att behandla ansökningarna och inom fyra veckor
meddela vilka som få anslag till alla sökande.
En för lekmän begriplig redogörelse för projektet skall tillställas styrelsen tillsammans med
redovisning för beviljade medel.
Beviljade medel skall, om icke annat beslutats, vara använda och redovisade senast två̊ år
efter datum för ansökan. För enstaka kurs, möte e.d. skall dock redogörelse och redovisning
vara inlämnad senast efter sex månader.
§ 7.Ansökan enligt § 6 på högst en tredjedel av det basbelopp som gäller vid varje års början
skall kunna behandlas av ordförande. Detta för att möjliggöra snabb behandling av ärenden
som ligger klart inom fondens verksamhetsområde. Dessa ansökningar och ev. beviljade
medel skall redovisas vid nästföljande styrelsemöte. Styrelsen kan begränsa storlek och total
summa av belopp som får beviljas mellan styrelsemötena.
§ 8. Styrelsen äger uppdraga åt fondavdelningen på bank i länet att förvalta tillgängliga
medel på̊ sätt som är förenligt med bestämmelserna för kontrollgirokonto hos Stiftelsen för
insamlingskontroll och de regler som gäller för stiftelse. Fondens firma vid utbetalning av
medel efter ansökan tecknas av ordförande samt ytterligare minst en person som styrelsen
därtill bemyndigat.
§ 9. För att granska styrelsens arbete skall anlitas auktoriserad revisor.
Räkenskapsböcker och redovisningshandlingar skall upprättas och föras enligt revisorns
direktiv med iakttagande av de regler som Stiftelsen för insamlingskontroll
har för kontrollgirokonto så att bruttoredovisning möjliggöres. Influtna medel och
utbetalningar skall omedelbart bokföras. Senast tre månader efter varje årsskifte skall
revisorn tillställas redovisningshandlingar i två̊ exemplar: vinst- och förlusträkning
(bruttoredovisad), balansräkning och verksamhetsberättelse. Revisorn har att senast 1 maj

till Stiftelsen för insamlingskontroll inge avskrift av revisionsberättelse och
redovisningshandlingar. Revisorn har även att till Stiftelsen för insamlingskontroll
meddela om omständigheter har framkommit som kan anses vara av betydelse för
bedömning av fondens verksamhet.
Revisions- och verksamhetsberättelse skall för kännedom tillställas regionstyrelsen i
Jämtland-Härjedalen.
§ 10. Styrelseledamot äger föreslå̊ ändring av stadgarna. Vid möte för behandling av
föreslagen stadgeändring skall kallelse till styrelsens medlemmar ha utgått minst en månad i
förväg varvid orientering om föreslagen ändring skall givas i kallelsen
Då styrelsen antagit förslag till ändring av stadgarna skall detta förslag insändas till Stiftelsen
för insamlingskontroll för godkännande. Då meddelande erhållits från Stiftelsen för
insamlingskontroll om att hinder för föreslagen stadgeändring ej föreligger skall detta
meddelande tillställas styrelsens ledamöter tillsammans med kallelse till styrelsemöte för
definitivt beslut. Även denna kallelse skall utgå minst en månad i förväg.
Skall fonden upplösas kräves beslut vid två̊ styrelsemöten med minst en månads mellanrum.
Kallelse med förslaget skall utsändas minst en månad i förväg.
§11.Väckes förslag om upplösning av fonden och styrelsen har beslutat om upplösning skall
styrelsen inom ett år fördela behållna medel för ändamål i möjligaste mån likartade med de i
§ 1 angivna. Har inom ett år efter beslut om fondens upplösning något beslut om
användning av behållna medel ej kunnat tagas skall tillgängliga medel delas i två lika delar.
Den ena delen överföres till Cancerfonden. Den andra delen överföres till fond eller stiftelse
i vid Umeå̊ universitet efter förslag av professorn i allmän onkologi vid Umeå̊ universitet.

