Statuter för ILCO-fonden
§1
ILCO-fonden har bildats till minne av personer som genom intresserat och hängivet arbete
inom ILCO eller som genom gåvor och arv önskat föra ILCO-förbundets idéer och
verksamhet vidare.
§2
ILCO-fonden förvaltas av ILCOs förbundsstyrelse som fattar beslut om fördelning av
avkastningen enligt § 6.
§3
ILCO-fondens förvaltning ingår i ILCO-förbundets ordinarie redovisning och granskas i
vederbörlig ordning av ILCO-förbundets revisorer och redovisas i förbundsstyrelsens årliga
verksamhetsberättelse.
§4
När fondens grundkapital uppgår till 500 000 kr kan hela den årliga avkastningen och årliga
tillförda medel fördelas och utdelas i form av stipendier. Grundkapitalet får ej understiga
500 000 kr. Kapitalet skall placeras på särskilt konto med god ränteavkastning. ILCOförbundet sköter administrationen. Alla uttag skall attesteras av ILCO-förbundets ordförande.
§5
Eventuell utdelning från ILCO-fonden offentliggörs vid ILCOs förbundskongress eller
ordförandekonferens beroende på den framtida avkastningen av kapitalet på ILCO-fonden
§6
Stipendium utdelas


Till forskning samt utveckling av metoder för rehabilitering, vård och omsorg, eller
verksamhet till gagn för personer som stomi- eller reservoaropererats eller har andra
problem i tarmkanalen eller urinvägarna



Till utveckling av verksamhet för barn och ungdom som stomi- eller
reservoaropererats eller har andra problem i tarmkanalen eller urinvägarna



Till enskild person eller länsförening för utveckling och spridning av ILCO-förbundets
idéer



Till projekt för utveckling av ILCO-förbundets verksamhet

§7
Ansökan till ILCO-fonden kan ske löpande och skall tillställas förbundsstyrelsen. En utförlig
redogörelse bifogas på hur stipendiet skall användas. Detta får inte utnyttjas för annan
verksamhet. Slutrapport skall insändas till förbundsstyrelsen och publiceras i ILCOs
medlemstidning.
§8
ILCO-fonden skall vara undantagen från sådan tillsyn, som avses i lagen den 24 maj 1924 om
tillsyn över stiftelse eller enligt den lagstiftning som kan komma att ersätta densamma.
§9
Beslut om ändring av ILCO-fondens stadgar fattas på ordinarie förbundskongress under
förutsättning att nytt stadgeförslag av förbundsstyrelsen utsänts senast i samband med
utsändningen av föredragningslista enligt § 5.
Beslutet skall för att äga giltighet fattas med majoritet, omfattande minst 2/3 av antalet i
röstningen deltagande. Förslag, som biträdes av minst 1/2 men mindre än 2/3 av de röstande
kan behandlas på nästkommande ordinarie eller extra förbundskongress, varvid beslut fattas
med enkel majoritet.
§10
För upplösning av ILCO-fonden fordras beslut av en enhällig förbundskongress eller av två på
varandra följande förbundskongresser med minst sex månaders mellanrum, därav ett
ordinarie, med enkel majoritet. Upplöses ILCO-fonden skall dess tillgångar efter betalning av
skulder användas på det sätt som förbundskongressen beslutar och i överensstämmelse med
intentionerna i § 1 i ILCO-förbundets stadgar.

Antagna på ILCOs ordförandekonferens den 21 maj 2011.

