
Hallands län

 STADGAR
        Tidigare antagna stadgar vid        
           Riksförbundet HjärtLung Hallands läns årsmöte            
   20 april 1974, 9 mars 1986, 15 mars 1992, 26 mars 1995,    
                            24 mars 2013 och 29 mars 2020.

2022-03-27



      Stadgar                  
         för Bidragsfonden    
    Riksförbundet  HjärtLung    
 Hallands län antagna vid  
  årsmöte den 27 mars 

2022.
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          § 1                                            
 Bidragsfondens benämning är     
 Riksförbundet HjärtLung Hallands län.

          § 2                          
 Bidragsfondens ändamål är att lämna bidrag     
 dels till länsföreningen och lokalföreningen i  
 Riksförbundet HjärtLung Hallands län i syfte     
 att främja utvecklingen av hjärt lung     
 föreningar.

          § 3                               
 Bidragsfondens grundbelopp framgår av           
 Bilaga 1. Grundbeloppet faställes årligen          
 av årsmötet.

          § 4                 
      Bidragsfondens huvudman är    
      Riksförbundet HjärtLung Hallands län   
      De av styrelsen beviljade anslagen skall   
 redovisas till årsmötet.



          § 5                   
  Bidragsfondens medel skall placeras med   
  högsta möjliga avkastning, utan risk för    
  kapitalförlust.

          § 6                     
 Riksförbundet HjärtLung i Hallands län skall            
 föra räkenskaper över bidragsfondens         
 förvaltning. Räkenskapsåret skall sammanfal   
 la med länsföreningens redovisningsår.          
 Balans- och resultatredovisning skall införas i     
 länsföreningens förvaltningsberättelse.

         § 7                 
     Bidragsfondens räkenskaper och    
  förvaltning skall granskas av länsföreningens  
  revisorer, som häröver skall avge yttrande i     
   länsföreningens revisionsberättelse.
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          § 8                   
  Bidragsfondens firma skall tecknas av    
  styrelsen för länsföreningen, vars     
  bestämmelser om firmateckningsrätt skall  
  gälla även för   bidragsfonden.

          § 9                           
 Beslut rörande till bidragsfondens förvaltning   
 hörande ärenden skall införas i protokollen     
 över länsföreningens styrelse sammanträden.

          § 10                          
    Bidragsfondens grundbelopp får inte         
   understiga 500 000 kr Bidragsverksamhe-    
   tens storlek och omsättning får ej påverka  
   grundbeloppet.
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          § 12                         
 Skall bidragsfonden eller länsföreningen upp    
 lösas, skall bidragsfondens tillgångar         
 förvaltas på ett sådant sätt att de uteslutande        
 kan användas till verksamhet som gagnar de   
 hjärt- och lungsjukas intresse i landskapet   
 Halland.                
                
               
               Årsmötet beslutade, att faställa          
   grundfonden till 500 000 kr.

          § 11                
  Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan   
  endas ske genom beslut av länsföreningens  
  ordinarie årsmöte. I kallelsen till mötet skall  
  tydligen anges föeslagna stadgeändringar.        
  Beslut skall, för att vara giltigt stödjas av 2/3       
  av de angivna rösterna.
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