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VEDTEKTER 
 

FOR 
 

NORGES PARKINSON FORSKNINGSFOND 
 
 

§ 1 Fondets navn 
 
Fondets navn er Norges Parkinson Forskningsfond hvori opptatt Dagny 
og Michael Børsums legat/Norwegian Parkinson Research Foundation. 
 
 
§ 2 Fondets formål 
 
Fondets formål er å skaffe og dele ut midler som støtter forskning om 
Parkinsons sykdom, parkinsonisme og andre nevrologisk betingende 
bevegelsesforstyrrelser, samt støtte forskning og tiltak som har som 
formål å bidra til at disse gruppene oppnår best mulig livskvalitet. 
 
Midlene skal også kunne benyttes som tilskudd til både eldre og yngre 
mennesker med bevegelsesforstyrrelser til hjelp i dagliglivet, 
rekreasjon, rehabilitering og utdannelse. 
 
 
§ 3 Fondets kapital 
 
Fondets kapital bygges opp av gaver fra institusjoner og enkeltpersoner 
samt kapitalavkastning av fondets til enhver tid pålydende. 
 
Fondets grunnkapital utgjør NOK 25.100.000,00 ved at Dagny og 
Michael Børsums legat tillegges fondets kapital. 
 
 
§ 4 Fondsdisposisjoner 
 
Fondets styre, jfr. § 8, kan en gang årlig dele ut midler til formål som 
fremgår av § 2. Utdelingen begrenser seg til rørlige midler. 
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Styret skal påse at det til enhver tid avsettes midler til grunnkapitalen 
og til en rimelig forvaltningskapital. 
 
Styret står fritt til å bestemme om rørlige midler et år skal utdeles i 
fondsporsjoner, tilføres grunnkapitalen eller avsettes til senere 
fondsporsjoner. 
 
Fondsstyrets beslutninger er endelige. 
 
 
§ 5 Opplysninger om ledige midler 
 
Ledige fondsmidler kunngjøres på den måte fondets styre finner 
hensiktsmessig 
 
 
§ 6 Rapportplikt 
 
De som mottar fondsporsjoner skal årlig uoppfordret fremlegge rapport 
til fondsstyret om det tiltak det er bevilget fondsporsjoner til, og 
utarbeide en artikkel til Norges Parkinsonforbunds organ, 
Parkinsonposten, om det tiltaket det er bevilget fondsmidler til. 
 
 
§ 7 Fondets styre 
 
Styret er fondets øverste organ, jf stiftelsesl. Kap 4.  
 
Forvaltningen av fondet hører under styret. 
 
Styret sørger for at fondets formål ivaretas og at utdelinger foretas i 
henhold til vedtektene. 
 
Styret behandler saker i møte i hht stiftelsesl. § 31. 
 
Fondets styre skal bestå av 5 – fem - medlemmer og 1 – ett – 
varamedlem. 
 
Styremedlemmene oppnevnes av Fondetstyre. 
 
Fondsstyrets leder bør være lege med tilfredsstillende forsknings-
kompetanse.  
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Minst 2 – to – av fondsstyrets medlemmer skal komme fra Norges 
Parkinsonforbunds forbundsstyre. Minst 1 – ett – av medlemmene skal 
ha diagnosen parkinsonisme. 
 
Oppnevnelsen av styremedlemmer gjelder for 4 – fire – år, jfr. 
stiftelsesl. § 28. Gjenvalg kan finne sted.  
 
Medlemmene mottar intet honorar.  
 
Fondet betaler selv alle utgifter vedrørende forvaltningen av fondet. 
 
 
§ 8 Revisjon og kontroll 
 
Norges Parkinson Forskningsfond er underlagt reglene i stiftelsesloven. 
Kontroll og revisjon skjer i hht. reglene i loven. 
 
Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for 
betryggende kontroll. 
 
 
§ 9 Omdanning 
 
Vedtektsendringer for Norges Parkinson Forskningsfond skal vedtas av 
Norges Parkinson Foskningsfond sitt styre.  
 
 
 
For øvrig gjelder reglene i stiftelsesl. Kap 6. 
 
For det tilfelle at det vedtas oppløsning av fondet, skal midlene nyttes 
til vitenskapelig forskning om Parkinsons sykdom, parkinsonisme eller 
andre bevegelsesforstyrrelser. 
 
 
 
 
 

 


