
Vedtekter for  
 

Forskningsfondet for  
Norsk Forening for Allergologi og Immunpatologi 

(Vedtatt ved NFAIs generalforsamling 06.12.01, revidert på generalforsamling 22.10.15). 
 
 

1. Fondet er opprettet gjennom en sammenslåing av de 2 fondene: ”Dr. Hans Chr. Paulsens 
vitenskapelige fond”, ”Norsk Forening for Allergologi og Immunpatologis forskningsfond 
for yrkesallergi”. 

 
2. Fondets midler utgjør ved opprettelsen 1 003 489 kr, og er plassert i verdipapirer og 

bankinnskudd. Til bidrag og gaver som senere tilføres fondet må det ikke knyttes 
betingelser som strider mot fondets statutter. Kasserer i NFAIs styre har disposisjonsretten 
over midlene, og utbetaler støtte etter anvisning fra fondets styre. Fondets kapital kan ikke 
disponeres. Regnskapet revideres av statsautorisert revisor. Dannelsen av fondet, og 
eventuelle senere omdanninger meldes Fylkesmannen som skal ha tilsendt årlig 
innberetning med årsrapport og regnskap.  

 
3. Fondets årlige disponible avkastning skal anvendes til forskningsformål innen allergologi 

og immunpatologi. Støtte kan også ytes til deltagelse i kurs og kongresser. Fondets styre 
foretar bedømmelse av de prosjekter som skal støttes, og med hvilke beløp. Som 
hovedregel tillegges udisponert avkastning fondets kapital, men fondets styre kan 
bestemme å overføre udisponert avkastning til påfølgende år for utdeling sammen med 
dette års avkastning. På bakgrunn av fondets opprinnelse påhviler det fondets styre et 
særlig ansvar å stimulere til forskning innen yrkesallergologi.  

 
4. Fondets styre skal bestå av 3 medlemmer. To medlemmer, deriblant formannen, velges av 

NFAIs generalforsamling. Formannen velges for 4 år, det andre  styremedlemmet for 2 år. 
Det tredje styremedlemmet oppnevnes av og fra NFAIs styre for 2 år om gangen. Kasserer 
i NFAI kan ikke velges til fondsstyret.  

 
5. For å være beslutningsdyktig må alle styremedlemmer . Beslutninger fattes med simpelt 

flertall.  
 
6. Fondets styremedlemmer regnes som inhabile hvis de er involvert i et prosjekt det søkes 

støtte til. Hvis ett av fondets styremedlemmer må regnes som inhabil i forbindelse med en 
søknad om støtte, teller formannens stemme dobbelt. Er formannen, eller flere enn en av 
fondets styre inhabile, oversendes søknaden om støtte NFAIs styre for vurdering og 
eventuelt vedtak.  

 
7. Fondets styre skal hvert annet år(forslagsvis 15.november) informere om hvor store 

midler som maksimalt kan utdeles fra fondet kommende år. Informasjon om dette, samt 
om hvordan søknader skal utformes, offentliggjøres på NFAIs hjemmeside. Forslagsvis 
søknadsfrist settes til 15.desember, og tildeling av midler fra fondet offentliggjøres på 
NFAIs hjemmeside tidlig etterfølgende år (innen 15.mars). 

 
 
 



Søknader om tildeling av fondsmidler skal inneholde: 
 
1) Navn, adresse og arbeidssted for søker. 
2) Størrelse på det støttebeløpet det søkes om. 
3) Hensikt med søknaden. (Prosjektstøtte, støtte til vitenskapelig reise, støtte til å 

presentere et vitenskapelig arbeid, osv. ). 
4) Andre finansieringskilder og søknader til samme prosjekt/presentasjon. 
5) Tidsaspektet i prosjektet. 
6) Samarbeidspartnere i prosjektet.  

 
8. Alle som mottar bidrag av fondet er forpliktet til å redegjøre for anvendelsen av bidraget i 

den utstrekning styret bestemmer, for eksempel ved NFAIs Høstmøte. Mottaker av støtte 
kan fritt offentliggjøre resultater fra den støttede forskningsaktiviteten.  

 
9. Fondets styre skal ved hver ordinære generalforsamling i NFAI redegjøre for de stipendier 

som er delt ut, og fremlegge regnskap med beretning.  
 
10. Vedtektene kan forandres av NFAIs generalforsamling, og krever simpelt flertall av de 

fremmøtte medlemmer. Forslag til endringer skal fremsettes skriftlig, og være foreningens 
medlemmer i hende minst 14 dager før generalforsamlingen finner sted. Når det gjelder 
vedtektsforandringer som medfører at kapitalen kan angripes, må det foreligge 5/6 flertall 
av tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen.  
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