
STADGAR 

för 

Fru Berta Kamprads stiftelse för 
utforskning och bekämpning av cancersjukdomar 

 § 1. 

Stiftelsens namn är Fru Berta Kamprads stiftelse för utforskning och bekämpning av 
cancersjukdomar. 

 § 2. 

Stiftelsen har bildats för att förvalta och fördela de medel som för tillgodoseende av 
nedannämnda ändamål anslagits av IKEA Svenska AB och som inflyter vid likvida-
tion av det till IKEA-gruppen hörande AB Ikanos pensionsstiftelse eller som framde-
les kan komma att anslås av IKEA Svenska AB eller annan fysiskt eller juridisk per-
son. 

 § 3. 

Stiftelsen skall ha sitt säte på samma ort som IKEA Svenska AB. 

 § 4. 

Stiftelsens uteslutande ändamål är att stödja forskning och bekämpning av cancer-
sjukdomar, företrädesvis genom att stödja den cancerforskning som bedrivs vid Skå-
nes onkologiska klinik inom Skånes universitetssjukhus, Region Skåne, samt vid av-
delningen för onkologi vid medicinska fakulteten, Lunds universitet. 

Skulle så stora landvinningar göras på cancerforskningens område, att ytterligare 
stöd till sådan forskning framstår som mindre angelägen, skall stöd kunna lämnas till 
annan medicinsk forskning av högre angelägenhetsgrad. 

Under begreppet forskning inbegripes såväl egentligt forskningsarbete som studier i 
anslutning därtill och anskaffande av forskningsutrustning. 
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§ 5. 

Förvaltningen av stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse bestående av 
tre ledamöter och tre suppleanter. 

Två ledamöter och två suppleanter utses av IKEA Svenska AB. Därav skall en leda-
mot vara ordförande i styrelsen. 

En ledamot och en suppleant för denne skall utses av medicinska fakulteten vid uni-
versitetet i Lund bland de vid Skånes onkologiska klinik verksamma forskarna. I 
första hand skall dock en av professorerna i onkologi utses såsom ordinarie ledamot. 

Ledamöter och suppleanter utses för en tid av tre år, varvid med år avses samma pe-
riod som stiftelsens räkenskapsår. 

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter är närvarande. Vid förfall för ordinarie 
ledamot inträder den för respektive ledamot utsedde suppleanten. 

Som styrelsens beslut gäller den mening, för vilken vid sammanträde mer än hälften 
av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av ordföran-
den. 

 § 6. 

Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderåret. 

 § 7. 

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som skall justeras av ordföranden 
jämte de personer, som utses därtill vid sammanträdet. Protokollen skall föras i 
nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. 

 § 8. 

Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av de personer som styrelsen utser 
därtill, två i förening. 

 § 9. 

Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skall granskas av en auktoriserad 
revisor. Denne skall utses av IKEA Svenska AB. 
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 § 10. 

Styrelsen skall förvalta stiftelsens tillgångar på ett sätt som syftar till att upprätthålla 
en långsiktig god utdelningskapacitet och trygga tillgångarnas realvärde. 

Förutom direktavkastningen får även avkastning som uppkommer genom omsättning 
av stiftelsens tillgångar användas till utdelning och omkostnader i den mån sålunda 
uppkommande realisationsvinster inte behövs för att trygga realvärdet av stiftelsens 
tillgångar. 

 § 11. 

För stiftelsen skall föras räkenskaper över stiftelsens tillgångar och skulder samt in-
komster och utgifter. 

Styrelsen skall för varje räkenskapsår avge årsredovisning. Denna skall bestå av re-
sultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. 

Styrelsen skall inom två månader efter räkenskapsårets utgång överlämna årsredo-
visningen till revisorerna. Dessa skall inom en månad avge revisionsberättelse inne-
hållande uttalande om styrelsen fullgjort sin bokföringsskyldighet enligt god redo-
visningssed och enligt bokföringslagens föreskrifter. 

 § 12. 

Stiftelsen skall stå under tillsyn av Länsstyrelsen i Skåne län. 
  
Utöver de uppgifter som följer av 1929 års lag om tillsyn av stiftelser skall länssty-
relsen utse ledamöter av stiftelsens styrelse, därest någon av IKEA Svenska AB eller 
medicinska fakulteten underlåter att fullgöra detta sitt uppdrag enligt ovan. 

 § 13. 

Vad ovan i §§ 5-12 sagts om IKEA Svenska AB skall i stället gälla annat bolag inom 
IKEA-gruppen, som framdeles kan komma att övertaga den verksamhet, som nu be-
drivs av IKEA Svenska AB. 

 § 14. 

Ändring av dessa stadgar beslutas av styrelsen med iakttagande av att dessa stadgar 
alltid skall syfta till att stiftelsens ändamål på bästa sätt uppfylles och tillgodoses. 

_______________ 
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