
  
 

Stadgar 
 

§ 1 
 
Namn Stiftelsens namn är Amalgamskadefonden. 
 

§ 2 
 

Ändamål Stiftelsens ändamål är att ta fram kunskaper och metoder för att identifiera, förebygga 
och bekämpa skadeverkningar av tungmetaller från amalgam och/eller andra källor hos 
människor. Detta sker främst genom att initiera, stödja och samordna forskning och 
utveckling avseende dels nya undersöknings-, behandlings-, och omvårdnadsmetoder, 
dels nya tandfyllningsmaterial. I samma syfte lämnar och stöder stiftelsen information 
därom. Stiftelsen kan även stödja andra åtgärder i amalgam- eller tungmetallskadades 
intresse, t ex i form av direkta hjälpinsatser såväl nationellt som internationellt. 

 
Kunskaper och erfarenheter, som inhämtas genom detta arbete, skall kunna tillämpas i 
ett bredare perspektiv eftersom anrikningen av tungmetaller i näringskedjan utgör ett 
växande hot mot människors och djurs fortlevnad. 
 

§ 3 
 

Styrelsen Stiftelsens angelägenheter handhas av styrelsen, som har sitt säte i Uppsala. 
Styrelsen konstituerar sig själv och skall bestå av minst tre ledamöter inklusive 
suppleanter. Styrelsen utser och entledigar ledamöter. Ledamot skall verka i styrelsens 
anda och åtnjuta styrelsens förtroende. 
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller kallas på begäran av minst två 
ledamöter, som önskar få viss fråga behandlad. Kallelse skall utfärdas minst en vecka före 
sammanträdesdagen. 
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande 
vid sammanträdet. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder. 
Styrelsen äger förordna en eller flera personer inom eller utom styrelsen att teckna 
stiftelsens firma. 
Styrelsen har bl a 
  

att insamla, mottaga och förvalta medel för stiftelsens verksamhet. 
 

att årligen fastställa budget för kommande verksamhetsår. 
 

att sköta stiftelsens bokföring och utse auktoriserad revisor. 
 

att varje år före den 1 mars till revisorn överlämna stiftelsens räkenskaper och 
styrelseprotokoll för det gångna arbetsåret. 

 
att varje år före 31 maj till Svensk Insamlingskontroll inlämna resultat- och 
balansräkning samt revisions- och verksamhetsberättelse. 

 
att tillse att kraven gentemot Svensk Insamlingskontroll tillgodoses enligt anvisningar. 
att utse ledamöter i eventuell särskild forskningsnämnd, som står till styrelsens 
förfogande i bl a anslagsfrågor. 

  



Styrelsen anställer för stiftelsens verksamhet erforderliga tjänstemän samt fastställer 
deras anställningsvillkor och erforderliga instruktioner. 
 

§ 4 
 

Ordinarie Ordinarie styrelsemöte skall hållas årligen, före den 28 maj, vid tidpunkt som  
styrelse- ordföranden fastställer. Kallelse till detta styrelsemöte skall ske genom brev eller e-mail 
möte och vara styrelseledamöterna tillhanda senast en månad i förväg. Vid detta möte skall 

resultat- och balansräkningar samt revisions- och verksamhetsberättelse fastställas inför 
överlämnandet till Svensk Insamlingskontroll. 

 
§ 5 

 
Anslags- Styrelsen har att på eget initiativ, eller efter ansökan till stiftelsen, bevilja anslag   
beviljande till enskilda, forskare, forskargrupper eller institutioner, som avser att arbeta i enlighet 

med § 2. Projekt som erhåller stöd skall avrapporteras enligt en i förväg överenskommen 
individuell plan. Om anslagsansökan från någon inom styrelsen skall behandlas betraktas 
sökande som jävig och skall därför ej delta vid ifrågavarande överläggning. Styrelsen utser 
personer, som i stiftelsens namn följer utvecklingen inom amalgam- och 
tungmetallforskningen. 

 
§ 6 

 
Förvalt- Förvaltning av stiftelsens medel bör ske med så hög avkastning som möjligt, 
ning dock med betryggande säkerhet. 
 

§ 7 
 

Arvode Styrelsen fastställer för dess ledamöter skälig arvodes-, rese- och traktamentsersättning. 
 

§ 8 
 

Räken- Stiftelsens arbets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. 
skapsår  
 

§ 9 
 

Stadge- Ändring i §§ 1, 3-8 kan vidtagas om minst två tredjedelar av närvarande  
ändring styrelseledamöter så beslutar, vid två på varandra följande styrelsemöten. 
 Mellan de båda mötena skall minst en månad ha förflutit. 
 
 
Att ovanstående stadgar i alla avseenden överensstämmer med det stadgeförslag som presenterades 
vid det konstituerande styrelsemötet, se § 5 i styrelseprotokoll 92-02-24, samt de förändringar och 
tillägg som beslutades vid styrelsesammanträde 94-06-21 enligt § 27, samt de förändringar och tillägg 
som beslutades vid styrelsesammanträde 07-03-14 enligt § 4, samt de förändringar som beslutades vid 
styrelsesammanträde 17-03-06, samt de förändringar som beslutades vid styrelsemöte 02-04-20 intygas 
härmed: 
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