VEDTEKTER
FOR
KONG OLAV Vs KREFTFORSKNINGSFOND

§1
Fondet er opprettet 29. april 1992 etter vedtak av Kreftforeningens styre og med godkjennelse
fra Det Kgl. Slott, datert 6. mars 1992. Fondet opprettes til minne om Kong Olav V og skal
hete Kong Olav Vs Kreftforskningsfond.

§2
Fondets formål er ved hjelp av større økonomiske tildelinger å fremme den norske
kreftforsknings kvalitet og omfang. Det forutsettes at prisbeløpet benyttes til forskning eller
videre kvalifisering i forskning.

§3
Fondets grunnkapital er ved stiftelsen kr. 1.000.000.-, bevilget av Kreftforeningens styre.
Fondet forutsettes økt ved henvendelse til det norske folk om støtte.

§4
Kreftforeningens styre er til enhver tid fondets styre (en leder og min. tre og maks. åtte
medlemmer). Styret har bevilgende myndighet.
Styret fastsetter hvilket beløp som skal disponeres. Foruten den årlige avkastning kan det også
bevilges fra fondets kapital. Det er forutsetningen at tildelingen skal være av en
størrelsesorden som understreker karakteren av prisutdeling. Grunnkapitalen skal ikke røres.
Utdelingen finner sted årlig; fortrinnsvis i forbindelse med en ekstern markering av
Kreftforeningen.
Et utvalg skal gi styret et begrunnet forslag på minst tre kandidater. Dette utvalget skal bestå
av minimum tre medlemmer. Det utarbeides retningslinjer for oppnevning av medlemmer til
innstillingsutvalget.
Det utarbeides retningslinjer for innstillingsutvalgts mandat og metode for utvelgelse av
priskandidater med sikte på å finne en kandidatgruppe med høy faglig kompetanse, og i
tillegg sikre et bredest mulig grunnlag for vurdering.

§5

Forvaltningen av fondets midler skjer i overensstemmelse med de regler som til enhver tid
benyttes for forvaltning av verdipapirer og andre verdier i Kreftforeningen.

§6
Styret fører regnskap over fondets midler. Regnskapet revideres av Kreftforeningens revisor.

§7
Styret har myndighet til å omdanne stiftelsen, herunder endre eller oppheve stiftelsens
vedtekter.
Dersom bestemmelsen ikke gjelder formålet med stiftelsen, og det ellers må antas at det ved
opprettelsen ikke er lagt vesentlig vekt på den, kan omdanning skje når bestemmelsen viser
seg uheldig eller uhensiktsmessig.
Når omdanningen gjelder stiftelsens formål eller annen bestemmelse som det må antas at det
ble lagt vesentlig vekt på ved opprettelsen av stiftelsen, kan omdanning bare skje på særlige
vilkår og fastsatte prosedyrer jfr. stiftelsesloven av 2001 §§ 46, 1. ledd, 47, 51-54.
Før styret treffet vedtak om omdanning, skal det innhentes uttalelse fra Det Kgl. Slott. Når
styret har truffet et omdanningsvedtak skal det sendes melding til Stiftelsestilsynet.
Ved oppløsning av fondet tilfaller fondets midler Kreftforeningen, og øremerkes
forskningsformål.
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