
Stadgar för Stiftelsen Gösta A Karlssons 60 års fond 
 
Antagna vid Psoriasisförbundets ordinarie riksstämma 1984-09-22 
 
§ 1 Namn 
Stiftelsens namn är Stiftelsen Gösta A Karlssons 60 års fond. 
 
§ 2 Ändamål 
Stiftelsen, som grundades år 1983 genom penninggåvor från enskilda personer och föreningar, 
har till huvudsakligt ändamål 
 
att främja forskning rörande sjukdomen psoriasis.  
 
§ 3 Verksamhet 
I syfte att tjäna det sålunda bestämda ändamålet lämnar stiftelsen bidrag till forskning. Då skäl 
härtill föreligger äger styrelsen även lämna sådana bidrag till organisationer och institutioner som 
verkar i enlighet med förbundets syfte. 
 
§ 4 Fonden och dess förvaltning 
Fondens medel skall förvaltas såsom en självständig förmögenhetsmassa. De medel som 
stiftelsen utdelar skall företrädesvis utgå ur avkastningen av stiftelsens förmögenhet, men kan om 
avkastningen inte förslår, utgå ur förmögenheten. 
 
§ 5 
Stiftelsens erhållna medel skall beträffande kontanta medel placeras räntebärande och det åligger 
styrelsen att tillse att placeringen sker på så sätt att högsta möjliga avkastning erhålles. Mottager 
stiftelsen värdepapper i form av aktier, obligationer eller liknande skall dessa förvaltas genom 
placering på notarieavdelning vid av styrelsen beslutad bank. Erhåller stiftelsen fast egendom 
skall, om ej annat föreskrives, styrelsen besluta om egendomens förvaltning eller försäljning. 
 
§ 6  
Styrelsen är anförtrodd åt Svenska Psoriasisförbundet och angives i förbundets stadgar. 
 
§ 7 Styrelsen 
Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse som skall utgöras av ledamöterna i 
förbundets styrelse enligt förbundets stadgar § 11. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, inom 
eller utom sig sekreterare samt övriga funktionärer i mån av behov. 
 
§ 8 Styrelsens säte 
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm om ej annat av förbundets Riksstämma eller dess styrelse 
bestämmes. 
 
§ 9 Sammanträden 
Styrelsen skall sammanträda minst en gång årligen på tid och plats som bestämmes av 
ordföranden. 
Skriftlig kallelse med angivande av de ärenden som ifrågakommer till  behandling skall minst 14 
dagar före sammanträdet tillställas samtliga ledamöter. 
 
§ 10 Beslut 
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter behörigen kallats och när så många ledamöter 
äro närvarande som motsvarar hälften plus en av samtliga ledamöters antal och om beslutet är 
ense. Vid lika röstetal äger sittande ordförande utslagsröst. 
Över styrelsens sammanträden skall föras protokoll, av vilka avskrifter skall utsändas till samtliga 
styrelseledamöter och revisorer efter varje sammanträde. 
 



§11 Räkenskaper 
Stiftelsens räkenskaper skall avslutas per kalenderår. Det åligger stiftelsen att föra räkenskaper 
samt styrelsen att styrelsen att före den 1 april varje år till förbundet avge redovisning av 
föregående kalenderårs inkomster och utgifter samt av stiftelsens tillgångar och skulder vid 
kalenderårets slut. Redovisningen bör lämpligen avges i form av avskrift av  stiftelsens 
årsredovisning vilken skall behandlas vid förbundets Riksstämma. 
 
§ 12 Firmateckning 
Stiftelsens firma och bankräkningar tecknas på det sätt styrelsen beslutar. 
 
§ 13 Gåvobrev, testamenten m m 
Styrelsen har att tillse att samtliga urkunder rörande stiftelsen samt att alla gåvobrev, 
donationsbrev och testamentshandlingar med därtill hörande särskilda bestämmelser hålles i 
ordnad samling. Till denna samling skall föras register ordnat efter tidsföljd. 
 
§ 14 
Stiftelsens medel får inte sammanblandas med annan tillhöriga medel. Skulle särskilda 
bestämmelser beträffande medel erhållna genom gåva, donation eller testamentsförfarande 
förekomma, anses dessa medel dock tillhöra stiftelsen men det skall genom betryggande 
redovisning vara möjligt att särskilja dem. 
 
§ 15 Ansökan om bidrag 
Styrelsen äger utdela medel efter ansökan och beslut som skall för att äga giltighet ha beslutats på 
sammanträde enligt §§ 9 och 10 ovan. För att styrelsen skall äga rätt att besluta om utdelning av 
medel skall skriftlig ansökan ha inkommit till stiftelsen.  
Ansökningshandlingar med påteckning av styrelsens beslut skall sedan förvaras i ordnad samling. 
Förutom utdelning av medel får endast kostnader för direkta förvaltningskostnader erläggas ur av 
stiftelsen förvaltade medel. 
 
§ 16 Revision 
Stiftelsens förvaltning och räkenskaper granskas av förbundets revisorer, vilka skall avge 
revisionsberättelse till förbundets Riksstämma. 
 
§ 17 Ändring av stadgarna 
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av förbundets Riksstämma. 


