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Stadgar 
 
 

 

§ 1 

Stiftelsens benämning är Stiftelsen för Medicinsk Forskning vid Universitetssjukhuset i 

Örebro, Nyckelfonden.  

 

§ 2 

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja och stödja medicinsk forskning vid 

Universitetssjukhuset i Örebro. Stiftelsen skall vidare understödja spridningen av väsentliga 

forskningsrön genom vetenskapliga publikationer, anordnandet av vetenskapliga symposier 

och konferenser samt genom utbildning.  

 

§3 

Stiftelsen äger möjlighet att motta gåvor, testamenten och sponsring för gynnande av 

Stiftelsen Nyckelfondens verksamhet. Förutsättning är att bidrag inte knyts till villkor som 

styrelsen finner stridande mot Nyckelfondens ändamål. Nyckelfondens styrelse äger att för 

forskningsbidrag ianspråkta minst 75 procent och högst 90 procent av inkommande gåvor 

samt högst 90 procent av den årliga avkastningen. Resterande del av avkastningen och 

inkommande gåvor skall läggas till kapitalet.  

 

§ 4 

Stiftelsen förvaltas och företräds av en styrelse bestående av högst nio ledamöter jämte högst 

fem suppleanter. Ledamöter och suppleanter i styrelsen utses av Region Örebro läns styrelse. 

Minst hälften av styrelsen bör ha erfarenhet av klinisk forskning. Nyckelfondens styrelse har 

till sitt förfogande en sakkunniggrupp bestående av erfarna forskare som bedömer inkomna 

forskningsansökningar för vidare formellt beslut i Nyckelfondens styrelse. Mandatperioden 

för styrelseledamöterna i Nyckelfonden skall vara fyra år. Styrelsen utser ordförande efter 

samråd med Region Örebro läns styrelse. 

 

§ 5 

Styrelsen skall ha sitt säte i Örebro. 

 

§ 6 

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av dess ledamöter eller ersättare är närvarande. 

Styrelsens suppleanter äger rätt att närvara vid styrelsemötena. Beslut fattas med enkel 

majoritet. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen skall ha minst fyra 

styrelsemöten per år. Styrelsen kan också sammankallas då hälften av ledamöterna påfordrar 

det. 

 

 



 
 

 

§ 7 

Stiftelsens firma får tecknas endast av ordinarie ledamöter i styrelsen samt av styrelsen utsedd 

stiftelseansvarig. Firmateckning skall alltid ske med två i union. 

 

§ 8 

Stiftelsens styrelse kan besluta om ytterligare bestämmelser som bedöms vara behövliga för 

stiftelsens verksamhet och med utgångspunkt från dess syfte.  

 

§ 9 

Vid Nyckelfondens sammanträde skall föras protokoll som skall justeras av ordförande jämte 

den eller de personer som vid varje tillfälle därvid utses. Protokollen skall pagineras i 

nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. För beslut i samband med forskningsbidrag 

skall protokoll samt bedömningsmall redovisas av stiftelsens Sakkunniggrupp.  

 

§ 10 

Styrelsen för Nyckelfonden är ansvarig för att stiftelsens angelägenheter och verksamhet 

handhas enligt urkunden och dess stadgar. Styrelsen skall årligen avge en stiftelseberättelse 

över sin verksamhet som jämte redovisning av räkenskaper ska tillställas de auktoriserade 

revisorerna samt förtroendevald revisor vid Region Örebro län senast tre månader efter 

räkenskapsårets utgång. Räkenskapsår är kalenderår.  

 

§ 11 

Stiftelsens förvaltning och dess räkenskaper skall granskas av en auktoriserad revisor som 

godkänts av Svensk Insamlingskontroll att vara revisor för 90-kontoinnehavare. Stiftelsen 

skall stå under tillsyn av länsstyrelsen i Dalarna, enligt stiftelselagen (1994:1220) om tillsyn 

över stiftelser.  

 

§ 12 

Ändringar av Nyckelfondens stadgar, utom såvitt avser ändamålsbestämmelserna enligt § 2, 

får ske genom enhälligt styrelsebeslut. 

 
 

 

 

 

 


