
Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond 

Antagna 2008-10-09. Reviderade  vid årsmöte 2018-04-20. 

§ 1 Namn 

Föreningens namn är ”Föreningen Lilla barnets fond”.  

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.  

 

§ 2 Uppgifter 

Föreningen ska stödja forskning och evidensbaserad utveckling rörande det 
nyfödda barnet. Föreningen kan stödja såväl projekt som bedrivs i Sverige, som 
internationella samarbetsprojekt där svenska institutioner/centra deltar. 

Föreningen ska särskilt verka för 

• ökad kunskap om mekanismer och faktorer under graviditet, förlossning 
och nyföddhetsperiod som påverkar barnet vid födelsen, i 
nyföddhetsperioden eller senare i livet 

• utveckling av undersöknings- och behandlingsmetoder samt omvårdnad 
under neonatalperioden 

• ökad kunskap bland allmänheten om hälsa och sjukdom hos det nyfödda 
barnet samt 

• samverkan med andra organisationer med liknande uppdrag 

 

§ 3   Medlemskap 

Medlemskap beviljas av styrelsen efter skriftlig ansökan därom. Styrelsen får  

vägra medlemskap om det finns anledning till antagande att sökanden kommer  

att motarbeta föreningens ändamål. 

  



Medlemskap upphör när medlemmen skriftligen anmält att han vill utträda ur 
föreningen. Medlemskap upphör också om medlemmen under ett års tid inte 
betalat medlemsavgift. 

 

Medlem som genom att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt 
skadat föreningens intressen får uteslutas ur föreningen. 

 

En fråga om uteslutning får inte avgöras innan medlemmen har beretts tillfälle 
att yttra sig. 

 

 

§ 4   Organisation 

Föreningens organ är årsmötet, styrelsen, revisorn och valberedningen. 

För beredning av frågor om anslag ska det finnas en av styrelsen inrättad 
Forskningsnämnd. 

Styrelsen får utse någon att vara beskyddare av föreningen. 

 

§ 5   Räkenskapsår m.m. 

Kalenderåret är föreningens räkenskapsår. 

Föreningen ska följa bokföringslagens bestämmelser om löpande bokföring 
samt för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning. 

Föreningens årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse är 
tillgängliga för envar. 

 

§ 6   Årsmötet 

Punkt 1: Årsmötet äger rum senast den 15 maj på tid och plats som styrelsen 
bestämmer. 



Styrelsen kallar till årsmötet minst trettio dagar före mötet. Till kallelsen ska 
fogas dagordningen för mötet, årsredovisningen samt verksamhets och 
revisionsberättelserna. 

På årsmötet ska förekomma följande ärenden: 

1. Mötet öppnas av styrelsens ordförande  

2. Upprop och fastställande av röstlängd 

3. Fråga om mötet sammankallats enligt stadgarna 

4. Val av ordförande för mötet 

5. Val av sekreterare för mötet 

6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

7. Fastställande av dagordning 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse 

9. Fråga om fastställelse av årsredovisningen 

10. Revisorns berättelse 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

12. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och ledamöterna i 
Forskningsnämnden. 

13. Fastställande av medlemsavgift 

14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen och antalet suppleanter 

15. Ev. val av styrelsens ordförande för en tid av högst tre år 

16. Ev. val av övriga ledamöter för en tid av högst tre år 

17. Ev. val av suppleanter för en tid av högst tre år 

18. Ev. val av revisor och revisorssuppleant för en tid av högst fyra år 

19. Ev. val av en sammankallande och två övriga ledamöter i 
valberedningen för en tid av högst tre år 

20. Behandling av till årsmötet av styrelsen hänskjutna ärenden 



21. Behandling av till årsmötet av medlem hänskjutna ärenden  

22. Avslutning 

Ett ärende som avses under punkt 21 ska vara inlämnat till styrelsen skriftligt 
senast sextio dagar innan mötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt 
yttrande över förslaget. 

 

Punkt 2: Ett årsmöte får fatta beslut endast i ärenden som angivits i kallelsen 
till mötet eller omedelbart föranleds av ett ärende som enligt ovan ska avgöras 
på mötet. 

Beslut fattas genom öppen omröstning. Om någon så begär ska sluten 
omröstning verkställas. Röstning med fullmakt får inte förekomma. 

I händelse av lika röstetal ska vid öppen omröstning gälla den mening som 
mötesordföranden biträder; vid sluten omröstning avgörs frågan genom 
lottning.  

Styrelseledamot eller styrelsesuppleant får inte delta i beslut rörande val av 
revisorer och revisorssuppleanter. 

 

§ 7 Extra årsmöte 

Extra årsmöte äger rum om styrelsen fattar beslut därom. Sådant möte ska äga 
rum om minst tio medlemmar eller revisorn begär det för behandling av någon 
särskild fråga. 

Vid ett extra årsmöte får inte behandlas andra ärenden än de som angivits i 
kallelsen till mötet. I övrigt gäller vad som föreskrivs om årsmötet i § 6, punkt 2.  

 

§ 8 Styrelsen 

Punkt 1: Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare 
samt minst tre och högst sju övriga ledamöter och ska det därtill finnas minst 
tre suppleanter. Ordföranden i Forskningsnämnden ska kallas till varje 
styrelsesammanträde. 



Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 

En ledamot kan väljas om.  

Punkt 2: Styrelsen är beslutför när minst hälften av hela antalet 
styrelseledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening, som 
ordföranden biträder. Styrelsen ska sträva efter att använda virtuell 
mötesteknik.  

Punkt 3: Styrelsen ska bland annat 

• bevilja forskningsanslag i av Forskningsnämnden beslutad rangordning.  

• samla in medel till föreningen och förvalta desamma 

• fastställa budget för kommande räkenskapsår, 
sörja för föreningens bokföring och övervaka att medelsförvaltningen är 
ordnad på betryggande sätt, 
överlämna årsredovisningen till revisorn senast 1/3, 

• senast 1/4 upprätta verksamhetsberättelse med information om de 
projekt som tilldelats medel under det gångna räkenskapsåret  

• utse ordförande i Forskningsnämnden för en tid av högst tre år, 

• utse övriga ledamöter i Forskningsnämnden för en tid av högst tre år, 
samt  

• bestämma arbetsordning för Forskningsnämnden. 

 

§ 9   Forskningsnämnden 

Punkt 1: Forskningsnämnden ska bestå av ordförande jämte minst sex och högst 
tio övriga ledamöter. Nämnden äger inom sig utse vice ordförande. 

Samtliga ledamöter i nämnden ska ha akademisk examen som medicine doktor 
eller motsvarande doktorsexamen. Minst en ledamot ska ha specialkompetens i 
epidemiologi/statistik.  

En ledamot kan väljas om.  

Punkt 2: Forskningsnämnden har att granska och rangordna ansökningar om 



anslag enligt i arbetsordningen för nämnden fastställda principer. 

Nämnden ska avvisa ansökningar som inte har godkänts vid en prövning utförd 
enligt etikprövningslagen (2003:460). Vad nu sagts gäller dock inte 
ansökningar om planeringsanslag. 

Forskningsnämnden har att följa utvecklingen inom perinatal forskning och 
uppehålla förbindelse med forskare och vetenskapliga institutioner inom detta 
och angränsande forskningsområden, samt andra organ som stöder denna 
forskning. 

 

§ 10   Traktamente 

Vid resor får styrelsens och Forskningsnämndens ledamöter inte något 
traktamente.  

 

§ 11   Revisorn  

Föreningens revisor som ska vara godkänd eller auktoriserad ska granska 
föreningens räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning. För 
revisorn får en suppleant utses.  

Revisorn ska avge sin revisionsberättelse senast tre månader efter 
räkenskapsårets utgång. Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om 
ansvarsfrihet tillstyrks eller avstyrks. 

 

§ 12   Ändring av stadgarna m.m. 

Beslut om att ändra eller upphäva en bestämmelse i eller lägga till en 
bestämmelse till dessa stadgar kan fattas om beslutet biträtts av minst två 
tredjedelar av de närvarande medlemmarna vid två på varandra följande 
årsmöten. Av dessa årsmöten får bara ett vara extra årsmöte och det ska mellan 
mötena förflyta minst två månader.  

 



Vad som sägs i första stycket gäller också för beslut om att föreningen ska 
upphöra. Därtill kommer att ett beslut om upphörande för att vara giltigt måste 
godkännas av Svenska Barnläkarföreningen och, för det fall att styrelsen har 
utsett en beskyddare, även av denne.  

 

Om ett beslut om upphörande skulle fattas ska föreningens tillgångar användas 
för ett ändamål som överensstämmer med föreningens. 


