Stipendiefondens stadgar
antagna av SNPFs årsmöte 2016

Ändamål och verksamhet
§1 Fondens namn skall vara Sveriges Neuropsykologers Förenings
Stipendiefond, förkortat till SNPFs Stipendiefond.
§2 Fondens ändamål är att främja forskning och utvecklingsarbete som berör
det neuropsykologiska arbetsområdet. Exempel på sådant som fonden kan ge
medel för är planerade forsknings- och utvecklingsprojekt (inom vilka resor av
betydelse för projektet kan ingå), bidrag till utländska föreläsare för
kunskapsutveckling eller kliniska projekt/organisationsförändringar som visar
särskilt nytänkande inom det kliniska neuropsykologiska fältet.
§3 Behörig att söka fondens stipendier är medlem i SNPF. Medlemskap i
föreningen skall vid tidpunkten för ansökan ha förelegat under 3 tidigare
kalenderår under vilka medlemmen skall ha fullgjort sitt medlemskap i
föreningen med avseende på fastställd årsavgift. Behörig att ställa förslag till
stipendiat(er) är medlem i SNPF.
§4 Fondmedel får ej sökas av ledamot av fondens styrelse eller för projekt eller
verksamhet till vilken sådan ledamot äger ekonomisk anknytning.
§5 Utdelning av stipendier äger rum, de år som Stipendiefondens styrelse
annonserat att medel utges, i samband med SNPFs riksstämma eller om någon
sådan inte avhålls i samband med SNPFs årsmöte eller vid tidpunkt som
regleras av villkoren för den tillämpliga formen av kapitalförvaltning.
§6 Ansökan om stipendier skall föreläggas fondens styrelse skriftligen vid
tidpunkt som fastställs av styrelsen. Därvid skall projektplan eller beskrivning av
ändamål föreligga jämte en ekonomisk kalkyl och kostnadsmotivering.
§7 Fondens styrelse motiverar skriftligen sitt beslut. Informella överläggningar i
samband med utseende av stipendiater behöver ej protokollföras.
Fondstyrelsens beslut kan ej överklagas.
§8 Samtliga sökande erhåller skriftligt besked före SNPFs årsmöte.

§9 Fondens styrelse äger rätt att som stipendievillkor begära skriftlig
redovisning av stipendiaten.

Förmögenhet och tillgångar
§10 Fonden består av tillgångar vid dess bildande samt av vad SNPFs årsmöte
framledes kan komma att anslå samt av vad fonden kan komma att mottaga i
form av bidrag och donationer samt av avkastningen på det förvaltade
kapitalet.
§11 De medel som utnyttjas för stipendieutdelning utgörs i första hand
av avkastningen/värdeökningen av fondens kapital sedan tidpunkten för
föregående stipendieutdelning. Understiger avkastningen/värdeökningen ett av
fondstyrelsen fastställt minimibelopp för utdelning, kan även fondens kapital
utnyttjas för stipendieutdelning.
§12 Fondens styrelse består av fem ledamöter med klinisk neuropsykologisk
kunskap och forskningsmetodologisk erfarenhet. Fondstyrelsens ledamöter
föreslås av SNPFs valberedning och utses av SNPFs årsmöte med en
mandatperiod på 2 år.
§13 Fondstyrelsens ordförande, tillika sammankallande, utses av SNPFs
årsmöte. Fondstyrelsen utser inom sig sekreterare och kassaförvaltare. Till
kassaförvaltare kan även Riksstyrelsens kassör utses. Denne arbetar då på
uppdrag av fondstyrelsen. Fondstyrelsen är beslutsför då minst 3 ledamöter är
närvarande. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

Förvaltning och firma
§14 Fondens styrelse svarar för förvaltning av fondens tillgångar samt för
fördelningen av fondens avkastning i enlighet med stadgarna fastställt ändamål
för stipendieverksamheten. Om Riksstyrelsens kassör utsetts till kassaförvaltare
redovisar denne regelbundet direkt till fondstyrelsen.
§15 Kassaförvaltaren svarar för att räkenskaper förs över fondens tillgångar.

§16 Fondstyrelsen är i sin gärning ansvarig för SNPFs styrelse och avger årligen
verksamhetsberättelse för SNPFs årsmöte. Räkenskapsår utgörs av perioden
mellan SNPFs årsmöten.
§17 Kassaförvaltaren svarar för att fondens räkenskaper och förvaltning
granskas av SNPFs revisorer.
§18 Fonden firmatecknas av fondstyrelsens ordförande och kassaförvaltaren
var för sig.
§19 Fråga om ansvarsfrihet för fondstyrelsen föreläggs SNPFs årsmöte.

Stadgeändringar och upplösning av stipendiefonden
§20 Ändring av stadgarna för fonden fordrar beslut med 2/3 majoritet vid
SNPFs årsmöte. Fråga om stadgeändring skall därvid framgå av kallelsen till
årsmötet.
§21 Upplösning av fonden fordrar beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra
följande SNPFs årsmöten. Fråga om fondens upplösning skall framgå av
kallelsen.
§23 Vid upplösning av fonden övergår dess medel till SNPFs riksorganisation.
Eventuella skulder övertas av SNPFs riksorganisation.

