
Stadgar för utdelning av forskningsbidrag från Primär immunbristorganisationen

§ 1 Syfte
De medel som Primär immunbristorganisationen samlar in till forskning ska användas till stöd åt 
enskilda forskares arbete. 

§ 2 Insamling 
Insamling av medel sker på sätt som beslutas i riksorganisationen och i läns-/regionavdelningarna. 
Riksorganisationen har ett särskilt bankkonto, och ett fondkonto för ändamålet.

Pengarna samlas i princip in det ena året och utdelas det andra. Om så bedöms lämpligt av 
styrelsen, kan medel samlas under längre tid för särskilt ändamål.

§ 3 Utdelning
Beslut om utdelning fattas av riksorganisationens styrelse. Ett forskningsråd bestående av fem 
ledamöter samt en fristående konsult med stor vetenskaplig erfarenhet, som tillsätts av riks- 
organisationens årsmöte för ett år i taget, förbereder ärendena och lämnar råd om utdelning. 
PIOs ordförande och två ordinarie ledamöter från riksorganisationens styrelse ska inneha tre av 
de fem ledamotsplatserna i forskningsrådet. Forskningsrådet och PIOs styrelse ska ha tillräcklig tid 
för genomgång av ansökningshandlingar, bedömning och beslut. Beslut om utdelning fattas varje 
år eller med längre tidsintervall, om så är lämpligt. 

§ 4 Utdelningsändamål 
Forskningsbidraget kan t ex användas till apparatur, material eller assistenthjälp, ej till egen lön. 
De beviljade medlen överförs till konto vid den institution, där forskaren är verksam med nog-
grant angivande av till vem och till vad pengarna skall användas. Forskningsbidraget adminis-
treras av institutionen eller motsvarande. Ev. inköpt apparatur tillfaller efter projektets slut den 
institution/eller motsvarande där forskaren är verksam. Om så bedöms nödvändigt kan delar av 
stödet användas för studieresa för att t ex lära ny teknik.

Forskningsbidraget begränsas inte till arbete som kan ske via institutioner. Arbete med att 
utveckla och förbättra behandling och omvårdnad i sjukvården kan t ex behöva ske på annat sätt. 

§ 5 Utlysning
Utlysning av möjligheten att ansöka om forskningsbidrag från PIO ska göras årligen i PIObladet, 
genom e-post till styrelserna i SLIPI (Sveriges Läkares Intresseförening för Primär Immunbrist) och 
SISSI (Sveriges Immunbristsjuksköterskors Intresseförening), via PIOs hemsida och i sociala medier. 
PIOs styrelse ska också aktivt söka efter pågående forskningsprojekt och sprida information om 
möjligheten att ansöka om medel. 

§ 6 Ansökan
PIOs ansökningsformulär fylls i och skickas av sökande till PIO på e-postadress info@pio.nu. 

§ 7 Redovisning
En kort redogörelse för hur pengarna har använts görs i PIOs redovisningsformulär och skickas 
till e-postadress info@pio.nu, ett år efter utdelning. Vid eventuell utebliven redovisning kan 
forskningsbidraget krävas tillbaka av PIO. 

Forskningsbidragets utdelning och användning skall av styrelsen delges årsmötet samt publiceras 
i PIObladet. 

Fastställda vid PIOs årsmöte 1984.

Reviderade vid PIOs årsmöte 2020.
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