ARBETSORDNING

§1
Lions distrikt 101-A, 101 - SM och 101 -SV
har beslutat att årligen ställa medel till
förfogande för finansiering av
forskningsanslag vid Linköpings
Universitet/Hälsouniversitetet; medlen skall
utgöra grunden för den forskningsfond, vars
arbetsnamn är Lions Forskningsfond mot
folksjukdomar.
§2
I styrelsen skall som ledamöter ingå dekanus
vid Hälsouniversitetet, självskriven
ordförande; två ledamöter från Lions distrikt
101-A; två ledamöter från Lions distrikt 101SM och två ledamöter från Lions distrikt 101SV samt ytterligare tre ledamöter från
Hälsouniversitetet. Varje Lions-distrikt utser
en suppleant. Härutöver skall styrelsen bestå
av en sekreterare och en kassaförvaltare, vilka
utses av styrelsen. Båda skall vara
medlemmar i något av de tre Lionsdistrikten. Uppdragen som vice ordförande,
sekreterare och kassaförvaltare skall över
tiden cirkulera bland de tre Lionsdistrikten.
Inga styrelsearvoden skall utgå.
Styrelsen har möjlighet att till sig adjungera
annan Lionmedlem som stöd i viss speciell
fråga. Adjungeringen skall gälla endast denna
fråga.
Styrelsen skall under verksamhetsåret hålla
två ordinarie sammanträden - ett på våren
och ett på hösten. Extra sammanträde kan
hållas mellan dessa, om behov anses
föreligga, vilket avgörs av ordföranden.
Kallelse, som sker genom sekreteraren, skall
sändas senast 14 dagar före sammanträdet.
§3
Fondens administration och fondmedlens
förvaltning handhas av Arbetsutskottet,
vilket utgörs av styrelsens ordförande, vice
ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.
Arbetsutskottet kan till sig för

tidsbestämda, speciella uppgifter adjungera
annan styrelseledamot.
§4
Styrelsen beslutar om vilka
sjukdomsområden, som här skall
bedömas som folksjukdomar.
Forskningsanslagens storlek och antal
fastställes årligen genom beslut i styrelsen.
§5
Forskningsanslagen ledigförklaras under
november månad genom Hälsouniversitetets
försorg. Sökande skall till sin ansökan foga
en plan över avsett forskningsarbete,
omfattande såväl den ekonomiska som den
tidsmässiga planeringen.
§6

Forskningsanslagen skall tilldelas, icke
disputerade forskare, registrerade som
forskarstuderande eller forskare på
postdoctornivå vid Linköpings universitet.
Forskningsanslag kan tilldelas grupp av
forskare for att stimulera tvärvetenskaplig
forskning.
§7
Inkomna ansökningar bereds av en grupp
utsedd av styrelsen; i gruppen skall både
Hälsouniversitets- och Lionsledamöter vara
representerade. Beslut om forskningsanslag
fattas av styrelsen. Styrelsens beslut kan
inte överklagas.
§8

Mottagare av forskningsanslag skall senast
18 månader efter utdelningsdatum lämna
sådan vetenskaplig och ekonomisk
dokumentation, som krävs av styrelsen.

§9
Revisionen skall genomföras enligt god
revisionssed och gällande lagstiftning.
Revisorn skall närvara vid
höstsammanträdet då styrelseberättelsen
med tillhörande balans- och
resultaträkningar samt revisionsberättelsen
behandlas.
§ 10
Information till Hälsouniversitetet och
Lion-distrikten om fondens verksamhet
förutsätts ske genom respektive huvudmans
representanter i styrelsen.
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