• Stadgar för Jacobson-Öbergs fond för stöd till
pedagogiska insatser inom medicinsk teknik
•

Fondens syfte
Fondens syfte är att via stipendier till enskilda personer eller anslag till juridiska personer
stödja goda pedagogiska projekt avseende utbildning inom området medicinteknik.
Projekten ska innebära en väsentligt förnyelse eller nyutveckling av kurser och läromedel. I
första hand ska aktiviteter som normalt inte åligger eller utföres av lärosäten,
sjukvårdsorganisationer eller liknande prioriteras

•

Organisation
Fonden benämns ”Jacobson-Öbergs fond för stöd till pedagogiska insatser inom medicinsk
teknik” (här efter kallad ”Fonden”). Fonden förvaltas av Svensk Medicinteknisk Förening
(MTF) som utser en Fondkommitté vilken tar fram förslag till mottagare som bör tilldelas
stipendium/anslag. Beslut om tilldelning av stipendium/anslag tas av MTF:s styrelse.

•

Avsättning av medel till fonden
Fonden tillförs medel genom att MTF:s styrelse beslutar att överföra delar av intäkterna från
böcker eller publikationer som MTF förlägger eller äger förlagsrättigheterna till.
Vid stiftandet av fonden härrör sådan medel från följande titlar:
• Lindén M/Öberg P Å, ”Jacobsons Medicin och teknik” (2006), ISBN 91-44-04760-6
• Jacobson B/Öberg P Å, ”Teknik i praktisk sjukvård” (2003), ISBN 91-631-4004-7
Styrelsen för MTF äger rätt att till Fonden överföra ytterligare medel härrörande från
intäkter från publikationer av olika slag (olika publiceringsmedia). Villkoren för hantering
av dessa medel ska vara identiska med tidigare överförda medel.
Fonden äger också rätt att emottaga inbetalningar från såväl juridiska som fysiska personer
om dessa är förenliga med Fondens syften, förvaltning och organisation .

•

Förvaltning av fondmedel
MTFs styrelse ombesörjer och ansvarar fortlöpande för att innestående fondkapital placeras
för åtnjutande av god avkastning med hänsyn till villkoren nedan.
Placering av fondmedel får endast ske i form av:
• Räntebärande konton på i Sverige verksamma banker
• Räntebärande värdepapper eller obligationer
Löpande omkostnader för Fondens förvaltning får bestridas med medel ur fondkapitalet.
MTFs styrelse äger dock icke rätt att belasta Fonden med kostnader utöver belopp som kan
anses vara befogade med hänsyn till verksamhetens syfte och omfattning.
MTFs styrelse ska ombesörja att Fonden för fullständiga räkenskaper så att dessa för varje
verksamhetsår (verksamhetsåret sammanfaller med MTFs verksamhetsår) kan granskas av
föreningens revisorer. Granskningen av MTFs revisorer redovisas vid ordinarie årsmöte i
MTF.

•

Utdelning av fondmedel
De medel som Fonden utdelar få ej vara större än att fondens långsiktiga fortlevnad
säkerställs. Inkomna ansökningar om stipendier/anslag beviljas/avslås av MTFs styrelse;
detta sker vid ordinarie styrelsemöten löpande under året.

•

Ansökan om stipendier och anslag
Enskilda eller juridiska personer kan ansökan om stipendier och anslag till pedagogiskt
projekt enligt ovan. Ansökan ska innefatta en meritförteckning för sökande samt en klart
beskriven plan med tillhörande budget för projektet. Avser ansökan delfinansiering av ett
projekt, ska även övriga finansiärer samt respektive beviljade belopp redovisas.

•

Upplösning av Fonden
Om omständigheterna är sådana att Fondens ändamål ej längre kan uppfyllas, ska frågan om
upplösning föras upp på dagordningen för nästkommande ordinarie årsmöte för MTF. Efter
beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten i MTF kan så Fonden upplösas.
I Fonden innestående medel ska då överföras till MTF, och användas för syften närstående
Fondens.

