
   VEDTEKTER 

FOR 

NORGES FIBROMYALGI FORBUNDS 

MEDISINSKE FORSKNINGSFOND 
 

     § 1. 

Fondet ble opprettet den 5. mars 1989, og fikk navnet  

Norges Fibromyalgi Forbunds Medisinske Forskningsfond. 

 

   § 2. 

Fondets formål er å bidra til forskning og informasjonsarbeid 

på sykdommen fibromyalgi. 

 

   § 3. 

Fondets kapital besto ved fondets stiftelse av en grunnkapital på kr. 200.000,- 

 

Fondet skal tilføres kapital gjennom testamentariske disposisjoner, gaver, 

forrentning av fondets kapital og lignende. 

 

Fondets kapital forvaltes til enhver tid av fondets valgte styre. 

Styret kan ved sin utdeling ikke redusere fondets grunnkapital på kr. 200.000,-. 

 

   § 4. 

Fondets styre skal bestå av 5 medlemmer, hvorav 2 medlemmer må være leger 

med nært kjennskap til sykdommen fibromyalgi.  

Valgperioden som styremedlem skal følge Norges Fibromyalgi Forbunds 

Landsmøte periode.          

 

Leder og styremedlemmer til Forskningsfondets styre, hvorav en skal være 

lege med forskningserfaring, velges av Norges Fibromyalgi Forbunds 

Landsmøte etter innstilling fra Norges Fibromyalgi Forbunds Landsstyre.  

Leder av Norges Fibromyalgi Forbund er automatisk medlem av fondets styre. 

Leder av Forskningsfondet skal være tillitsvalgt av Norges Fibromyalgi 

Forbund og ha diagnosen fibromyalgi. 

 

Styret skal sørge for at fondets formål ivaretas, og at utdelinger foretas i 

samsvar med vedtektene. 

 

§ 5. 

Styret er beslutningsdyktig når alle styrets medlemmer er til stede. 

Styrets beslutning er gyldig når minst 3 av styrets medlemmer stemmer  

for forslaget. 

 

Styret skal avholde minimum et møte pr. år. 

 

Styret plikter innen utgangen av februar hvert år å gi Norges Fibromyalgi 

Forbunds Landsstyre en skriftlig redegjørelse om fondets virksomhet 

foregående år sammen med revidert regnskaper.  



Denne redegjørelsen skal inneholde konkrete opplysninger om de søknadene 

som fondet har bevilget til med opplysning om søkerne og grunnlaget for 

innvilgelse. 

 

   § 6. 

Styret kan gi fullmakt i styrevedtak og anvise til utbetaling overfor Norges 

Fibromyalgi Forbund. 

 

Utgifter til drift av fondet dekkes av fondets midler.  

 

Styret plikter til enhver tid å påse at regnskap og formuesforvaltning er 

gjenstand for betryggende kontroll og god avkastning. 

 

Den årlige revisjon av fondets regnskaper skal fortas av statsautorisert revisor 

som oppnevnes av Norges Fibromyalgi Forbunds Landsmøtet. 

 

   § 7. 

Støtte kan gis til personer, forskningsgrupper og organisasjoner som ved 

forskning, deltakelse på eller arrangement av kongresser / konferanser,  

kan øke forståelsen og kunnskapen om sykdommen. 

 

En forutsetning for å få innvilget støtte er at søker utarbeider problemstilling, 

fremdriftsplan og budsjett for sin bruk av støtten, som vedlegges søknaden. 

 

Forutsetning for fornyelse av støtten, er at det fremlegges status, regnskap og 

videre fremdriftsplan. 

 

Forbundsstyret i Norges Fibromyalgi Forbund har innstillingsrett for søknader 

om støtte. 

 

Søknad om støtte skal sendes fondets styre ved leder til Norges Fibromyalgi 

Forbunds adresse. Enhver søker har krav på svar innen rimelig tid. 

 

Hver finansiell støtte skal registreres i eget register ved Forskningsfondet og 

dokumenteres med økonomisk og faglig rapport. 

 

   § 8. 

Fondet skal være registrert hos Stiftelsestilsynet. 

 

   § 9. 

Oppløsning av Norges Fibromyalgi Forbunds Medisinske Forskningsfond kan 

kun vedtas av Norges Fibromyalgi Forbunds Landsmøte etter forslag fra styret 

i fondet og etter innstilling fra Norges Fibromyalgi Forbunds Landsstyre. 

 

Fondets midler skal stå på sperret konto i fem år for deretter å overføres til et 

annet forskningsfond øremerket forskning vedrørende sykdommen 

fibromyalgi. 

 

 

 


