STADGAR
för Ålands kulturstiftelses fond för åländsk medicinsk forskning.
Stadfästa och ändrade av styrelsen (kollegiet) 30.11.1993.
Ändrade av styrelsen 18 januari 2001 och 11 januari 2005.
Fonden grundades 1986 på initiativ av professor Peter Wahlberg och tillfördes år
2000 en testamentsdonation av fru Siri Helin med hennes önskan att professor
Wahlbergs namn anges i anslutning till donationen.
§ 1.
Ålands kulturstiftelses fond för åländsk medicinsk forskning, i det följande benämnd
fonden, har till ändamål att understöda medicinsk forskning rörande Ålands folk. Med
medicinsk forskning förstås såväl klinisk som teoretisk forskning samt forskning
rörande de livsbetingelser som påverkar människans hälsotillstånd.
Understöd ur Siri Helins legat skall företrädesvis ges för forskning om
hjärtsjukdomar.

§2.
Fonden förvaltas av Ålands kulturstiftelse r.s. i enlighet med siftelsens och dessa
stadgar.

§ 3.
Fondens kapital består av:
a) Allmänna delen, varmed avses
- den grundplåt, som donerades vid fondens stiftande,
- sparade medel, outnyttjade understöd och upplupna inkomster, samt
- medel som genom gåva, testamente, hyllnings- eller kondoleansadress, eller på
annat sätt framdeles tillfaller fonden.
b) Siri Helins legat år 2000.

§ 4.
Av fondens avkastning läggs årligen minst en tiondel till kapitalet, och återstoden
används som forskningsunderstöd på sätt som föreskrivs i dessa stadgar.

§ 5.
Det åligger Ålands kulturstiftelse att tillse att fondens kapital förvaltas enligt sunda
principer på sätt som medger skälig avkastning utan risktagning.

§ 6.
Understöd ur fonden kungörs för ansökan genom annons i på Åland regelbundet
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utkommande

tidning.

Annonseringen

bekostas

av

Ålands

kulturstiftelse.

Ansökningstiden bör vara minst tre veckor.

§ 7.
För att bedöma ansökningar om understöd utser stiftelsens styrelse en, eller vid
behov två sakkunniga. De sakkunniga bör ha läkarutbildning och dokumenterad
forskarkompetens i form av doktorsgrad och/eller akademisk lärarkompetens. De bör
dessutom ha kännedom om Åland, dess folk och särförhållanden. Modersmålet bör
vara svenska.

§ 8.
Det åligger de sakkunniga att inom högst en månad efter ansökningstidens slut
bedöma ansökningarna om forskningsunderstöd ur fonden samt uppgöra och
inlämna

förslag till de för understöd disponibla medlens fördelning bland de

sökande. Stiftelsens kollegium (styrelse) kan, om särskilda skäl föreligger, föreslå
avvikelse från sakkunnigs förslag. I detta fall bör sakkunnig ges tillfälle att ge
utlåtande om det ändrade förslaget.

Ifall utsedda sakkunniga icke kunnat enas om förslaget, utser stiftelsens kollegium
(styrelse) mottagare av understödet bland dem som de sakkunniga föreslagit.

§ 9.
Ansökan om understöd görs skriftligen hos stiftelsens styrelse inom den utsatta
ansökningstiden. För att ansökan skall kunna upptas till behandling, bör till ansökan
fogas:

1. Plan över den undersökning eller det projekt för vilket understöd sökes, samt
uppgift om institution, klinik eller annan inrättning vid vilken forskningen bedrives.
2. Specificerat kostnadsförslag.
3. Meritförteckning samt förteckning över publicerade arbeten. Om sökanden ännu
inte har publicerat några arbeten som visar sökandens förmåga att bedriva
vetenskaplig forskning, bör till ansökan fogas ett intyg av en eller flera sakkunniga
personer om att sökanden äger förutsättningar för att använda beviljat understöd
på behörigt sätt.
4. Förteckning över forskningsunderstöd och stipendier vilka sökanden och
eventuella medarbetare erhållit under ansökningsåret och de två föregående åren.
Dessutom bör anges för vilka ändamål dessa forskningsunderstöd och stipendier
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beviljats.

§ 10.
Om användningen av utdelat understöd bör mottagaren avge en kortfattad
redogörelse till Ålands kulturstiftelse inom tre år efter det understödet mottagits.

§ 11.
Föreligger ingen sådan ansökan som enligt sakkunnigutlåtande är värd understöd,
läggs årets understödssumma till fondens kapital om inte styreslen beslutar att
summan eller del därav skall tillföras följande års disponibla unmderstöd. Samma
regel gäller den resterande understödssumman ifall endast en del av fondens
avkastning utdelas ifrågavarande år.

§ 12.
Skulle Ålands kulturstiftelse upphöra med sin verksamhet, äger stiftelsen innan så
sker besluta om fondens förvaltning på sätt som överensstämmer med fondens
ändamål enligt § 1 i dessa stadgar. Ifall stiftelsen inte kan fatta sådant beslut, bör
beslutet anförtros Ålands landskapsstyrelse, även nu med beaktande av stadgandena i § 1.

§ 13.
Understöd utdelas första gången då den totala avkastningen av fondmedlen,
inklusive den till kapitalet lagda delen, är FIM 5 000,- (femtusen) eller mer.

§ 14.
För övrigt skall gällande lag om stiftelser lända till efterrättelse.
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Utdelningsprinciperna år 2000 för forskningsunderstöd ur Ålands kulturstiftelses
fond för åländsk medicinsk forskning:

1. Se stadgarna. Begreppet ”åländsk” har getts en vid bemärkelse, närmast så
att forskningen skall vara tillämplig på Åland och att företräde getts specifikt
åländska problem
2. Fonden fick år 2000 en stor testamentarisk donation ("Siri Helins legat").
Detta testamente innehåller en bestämmelse om att företräde skall ges
forskning om hjärtsjukdomar. Företrädet är alltså inte absolut.
3. Styrelsen har beslutat att medlen under p.2 i år med förtur skall ges för
undersökningar som på något sätt berör hjärtsjukdomar, men att åtminstone
en del av resten kan användas för att späda på understöd för andra ändamål
än hjärtsjukdomar.
4. Stiftelsen utdelar inte forskningsunderstöd för arbeten av typ pro gradu-avhandlingar, men nog för arbeten som syftar till doktorsexamen.
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