Fastställda vid Immunbristföreningens årsmöte 1984

Statuter för utdelning av forskningsmedel i Immunbristpatienternas förening
Syfte
De medel som Immunbristpatienternas förening kan samla in skall användas till stöd åt enskilda forskares
arbete, till forskares utbildning för att inhämta nya metoder, till att befrämja den enskilda patientens
möjligheter att tillgodogöra sig nya forskningsrön samt även till arbete med att utveckla och förbättra
patientens rättigheter i sjukvården.
Insamling och utdelning
Insamling av medel sker på sätt som beslutas i riksföreningen och i lokalavdelningarna. Riksföreningen har
särskilt bankkonto, kapitalkonto i Götabanken, för ändamålet.
Pengarna samlas i princip in det ena året och utdelas det andra. Om så bedöms lämpligt, kan medel samlas
under längre tid för särskilt ändamål.
Beslut om utdelning fattas av riksföreningens styrelse. Ett forskningsråd bestående av fem ledamöter samt en
fristående konsult med stor vetenskaplig erfarenhet, som tillsätts av riksföreningens årsmöte för ett år i taget,
förbereder ärendena och lämnar råd om utdelning. Tre av forskningsrådets medlemmar skall samtidigt vara
ordinarie ledamöter i riksföreningens styrelse.
Utdelningsändamål
1. Att utdela medel till enskilda forskares arbete
Pengarna kan t ex gå till apparatur, material, assistenthjälp. De beviljade medlem överförs till konto
vid den institution, där forskaren är verksam med noggrant angivande av till vem och till vad pengarna
skall gå. Anslaget administreras av institutionen. Ev. inköpt apparatur tillfaller den institution där
forskaren är verksam.
2. Att utdela medel till gästföreläsningar
Pengarna skall användas till att inbjuda gästföreläsare, vars medverkan kan bidraga till en förbättring
och utveckling av våra läkares och forskares kunskaper inom immunologin samt befrämja att nya
behandlingsmetoder beträffande IB-sjukdomarna snabbt sprids.
Beviljade medel överförs till konto vid institution eller klinik, som står för inbjudan, och administreras
av denna.
3. Att utdela medel till resestipendier för forskare eller andra stipendiater. Resestipendiet skall tjäna
föreningens övergripande syfte med forskningsmedlen.
a) Pengarna kan även i detta fall utbetalas till institution och administreras av denna.
b) En annan typ av resestipendier är sk ”öronmärkta”. Citat ur ”Handledning för taxering”: Det finns
olika slag av stipendier. Av dessa kan man urskilja sådana som är öronmärkta, och som exempel på
sådana kan nämnas resestipendier, som – om de inte utgått på grund av tjänst- ej är skattepliktiga.
Avdrag medges inte heller för kostnaden. Detta gäller oavsett om resan som sådan varit till nytta
för inkomsternas förvärvande. ”
Allmänt betr utdelningsändamål
Föreningens utformning som ideell intresseförening medför att föreningen själv inte kan stå som arbetsgivare.
Att vara arbetsgivare innebär administrationsarbete och avgifter, som föreningen inte kan åtaga sig. Därför är
det lämpligast att utdelning av forskningsmedel sker via institutioner, som utför arbetsgivaruppdraget. Dock är
det inte önskvärt att våra forskningsmedel helt begränsas till arbete som kan ske via institutioner. Arbete med
att utveckla och förbättra patientens rättigheter i sjukvården kan t ex behöva ske på annat sätt. ”Öronmärkta”
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resestipendier kan detta fall komma ifråga. Även andra möjligheter att ersätta kostnader för andra forskare än
institutionsanställda bör diskuteras i forskningsrådet och föreningens styrelse.
Ansökan
För utdelningsändamålen ”medel till enskilda forskares arbete” och ”medel till resestipendier” göres ansökan
från intresserade efter annonsering i Läkartidningen. Annonsering kan efter beslut av styrelsen även ske i annat
organ.
Betr utdelningsändamålet ”medel till gästföreläsningar” beslutar föreningens styrelse att ett visst belopp ska gå
till gästföreläsningar utan föregående ansökan. Man kan t ex låta hela den insamlade summan ett år gå till
gästföreläsare. Beloppet kan delas på t ex två eller tre behandlingssjukhus, där IB-patienter tas emot, utreds
och behandlas.
Annonsering i Läkartidningen eller annan publikation ska ske efter beslut av styrelsen för IBF med angivande
av utdelningssummans storlek och senaste ansökningsdatum. Ändamålet för utdelning skall noga anges i
annonsen.
Forskningsrådet och föreningens styrelse ska ha tillräcklig tid för genomgång av ansökningshandlingar,
bedömning och beslut. Beslut om utdelning fattas varje år eller med längre tidsintervall, om så befinnes
lämpligt.
Forskningspengarnas utdelning och användning skall delges årsmötet samt publiceras i Informationsbladet.
Ansökan sker på särskild ansökningsblankett, som utformas av forskningsrådet och godkänns av styrelsen.

