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Vedtekter for Primærmedisinsk forskningsfond – Rogaland opprettet på årsmøtet til Rogaland 

legeforening 9. juni 2017. 

1. Navn 
Fondets navn er Primærmedisinsk forskningsfond – Rogaland. 

2. Formål 
Stiftelsens formål er å bidra til videreutvikling og vedlikehold av et allmennmedisinsk og 

samfunnsmedisinsk forskningsmiljø i Rogaland i henhold til vedtektene.  

 

Fondet skal bygge opp under forskning både innenfor kommunehelsetjenesten og i 

grenseflaten mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og på den måten sikre 

nærhet mellom praksisfeltet og forskningen. 

Fondet skal videre medvirke til at forskningsmiljøet blir så sterkt og levende at det kan ha en 

betydningsfull rolle for den allmennmedisinske og samfunnsmedisinske forskningen ved et 

framtidig medisinstudium i tilknytning til universitets- og høgskolemiljøet i Rogaland. 

Tildeling av midler er avgrenset til medlemmer av Den norske legeforening bosatt i Rogaland. 

Fondet kan gi ulike former for støtte, eksempelvis, men ikke avgrenset til: oppstartstøtte, 

«såkornmidler», frikjøp av veiledere og driftsmidler.  

3. Finansiering av fondet 
Fondets grunnkapital er NOK 100 000.-.  

Rogaland Legeforening vil tilføre ytterligere NOK 900 000 kort tid etter fondets opprettelse, 

slik at overføringen fra Rogaland Legeforening totalt er NOK 1 000 000 i stiftelsesåret. 

Det er inngått intensjonsavtale med Rogaland legeforening om at deler av overskuddet fra 

grunnkurs D blir overført til fondet, p.t. 2/3 av overskuddet. 

Fondet kan også bli styrket gjennom tilskudd fra andre kilder som velger å støtte fondets 

formål. 

Vedtektene skal etter kravene i stiftelsesloven godkjennes av Stiftelsestilsynet og fondet skal 

registreres i stiftelsesregisteret. 

4. Tildeling av midler  
Tildeling av midler bygger på prioriteringer foretatt av fondets vitenskapelige råd og skal 

være i samsvar med fondets formål og tildelingskriterier. 

5. Fondets vitenskapelige råd. 
Fondets vitenskapelige råd består av tre medlemmer. Dette rådet oppnevnes av styret i 

Rogaland Legeforening og skal bestå av to medlemmer etter tilråding fra Allforsk 

(Allmennmedisinsk forskning Rogaland) og det tredje medlemmet skal være fastlege. 
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Styret utarbeider retningslinjer for arbeidet i rådet. Det vitenskapelige rådet prioriterer og 

innstiller overfor styret søknader om forskningsmidler innenfor de økonomiske rammer som 

styret gir. 

Styret oppnevner leder blant medlemmene i det vitenskapelige rådet. 

Det vitenskapelige rådet bør sammensettes slik at begge kjønn er representert. Medlemmer i 

styret kan ikke være medlemmer i det vitenskapelige rådet. 

Funksjonstiden for det vitenskapelige rådet er 4 år. 

Utgiftene til rådets virksomhet dekkes av fondets midler.  

Styret kan delegere til det vitenskapelige rådet å innvilge støtte til mindre prosjekter og tiltak 

etter den adgangen som følger av tildelingskriteriene utarbeidet av Rogaland legeforening 

6. Fondets styre  
Styret består av 3 medlemmer og 2 vara medlemmer som alle velges for en periode av 4 år på 

årsmøtet til Rogaland Legeforening. Styrets leder velges på årsmøtet 

Styret leder fondets virksomhet etter disse vedtekter. Plasseringene av fondets midler 

besluttes av styret basert på prioriteringer foretatt av det vitenskapelige rådet. 

Styret utarbeider budsjett og årsberetning for fondets arbeid og regnskap. Årsberetning og 

regnskap legges fram for årsmøtet i Rogaland legeforening. 

Forretningsføring og revisjon forestås av de samme virksomheter som utfører disse 

oppgavene for Rogaland legeforening. Utgiftene til fondets drift dekkes av fondet. 

Styret fører protokoll over sin møtevirksomhet. Protokollen godkjennes av de tilstedeværende 

medlemmer. 

Søknader om tildelinger behandles fortløpende. Det er ikke klagerett for søker på styrets 

beslutninger om tildeling av midler. 

7. Omdanning, vedtektsendringer og avvikling. 
Omdanning, herunder vedtektsendringer, kan foreslås og vedtas av styret.. 

Omdanningsforslaget skal sendes Lotteri- og stiftelsestilsynet for endelig godkjenning.  

Dersom omdanningen medfører at fondet oppheves, skal gjenstående kapital gå til formål som 

samsvarer med formålet i § 2. 

  


