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Med ändringar t.o.m. april 2020. 

Stadgar för Stiftelsen Forska Utan Djurförsök 
 

§ 1 Bakgrund Stiftelsen 
 
Forska Utan Djurförsök (nedan kallad Stiftelsen) har tillkommit genom att Nordiska Samfundet till 
Bekämpande av Plågsamma Djurförsök (namnet ändrat den 15 juni 1970 till Nordiska Samfundet Mot 
Plågsamma Djurförsök och den 4 oktober 1999 till Förbundet Djurens Rätt) bildade Stiftelsen 1964 för att 
mottaga, förvalta och disponera medel, som för befordrande av Stiftelsens ändamål ställs till dess förfogande. 
 
 

§ 2 Stiftelsens namn 
 
Stiftelsens namn är Stiftelsen Forska Utan Djurförsök. 
 
 

§ 3 Stiftelsens ändamål 
 
Stiftelsen har till ändamål att främja sådan för folkhälsan eller djurhälsan bedriven vetenskaplig forskning, där 
djurförsök inte kommer till användning. Väsentligt är att Stiftelsen med sin verksamhet befordrar 
utvecklandet av sådana rön och metoder, att användningen av försöksdjur i synnerhet för plågsamma försök 
nedbringas med sikte på total avveckling. 
 
 

§ 4 Stiftelsens styrelse 
 
Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse bestående av 4-7 ledamöter och 2-3 suppleanter. 
 
 

§ 5 Styrelsens säte 
 
Stiftelsens styrelse har sitt säte i Stockholm. 
 
 

§ 6 Tillsyn 
 
Stiftelsen skall stå under tillsyn av länsstyrelsen i Stockholms län enligt lagen (1929:116) om tillsyn över 
stiftelser. 
 
 

§ 7 Val av styrelse och tid för styrelseuppdrag 
 
Ledamöter och suppleanter väljs av styrelsen per kalenderår för en tid av tre år och kan omväljas obegränsat 
antal gånger. Ledamöter och suppleanter tillsätts genom självsupplering. 
Val sker, av en tredjedel av ledamöterna årligen, vid årets sista ordinarie styrelsesammanträde. 
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Styrelseledamot och suppleant kan, fastän dennes mandattid inte gått ut, på egen begäran skiljas från 
uppdraget. En styrelseledamot eller suppleant kan avsättas av övriga styrelseledamöter genom 
majoritetsbeslut. När en ledamot eller suppleant avgår under pågående mandatperiod utser styrelsen en ny 
ledamot eller suppleant genom fyllnadsval. 
 
Styrelsen utser vid konstituerande möte ordförande, vice ordförande, kassaförvaltare och sekreterare samt 
beslutar om i vilken ordning suppleanterna skall inträda vid ordinarie ledamots/ledamöters frånvaro eller då 
ledamöter entledigas från uppdraget. 
 
Styrelsen kan för viss tid eller för särskilt ärende adjungera utomstående sakkunnig. 
 
 

§ 8 Styrelsens beslutsmässighet 
 
Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ledamöter eller suppleanter är närvarande vid sammanträdet  
Vid förhinder för ledamot att närvara vid styrelsesammanträde, inträder suppleanterna i den ordning som 
beslutats vid det konstituerande mötet. Beslut fattas med enkel majoritet; vid lika röstetal gäller ordförandens 
mening. 
 
För beslut om placering och disposition av Stiftelsens medel erfordras dock att minst fyra av styrelsens 
ledamöter enat sig därom. 
 
Adjungerad sakkunnig äger yttranderätt men ej förslags- eller rösträtt. 
Revisor, som är närvarande vid styrelsesammanträde, äger yttrande- och förslagsrätt. 
 
 

§ 9 Styrelsens sammanträden 
 
Sammanträde med styrelsen hålls på kallelse av ordföranden. Sammanträde skall även utlysas efter 
framställning därom hos ordföranden av minst två styrelseledamöter eller av revisorn. 
 
Till styrelsens konstituerande sammanträden skall kallas samtliga ledamöter och suppleanter. Vid övriga 
sammanträden kallas suppleanter endast om någon av de ordinarie styrelseledamöterna är förhindrad att 
delta. Vid dessa tillfällen kallas suppleanterna in i den ordning som beslutades vid det konstituerande mötet. 
 
Styrelsen kan delegera vissa uppdrag och avgörandet av vissa ärenden till enskild styrelseledamot eller 
arbetsutskott. Dock skall åtgärd, som sålunda vidtagits, anmälas vid närmaste styrelsesammanträde. 
 
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som justeras av ordföranden jämte annan vid 
sammanträdet utsedd styrelseledamot eller suppleant. I protokollet skall upptas alla styrelsens beslut och 
därvid uttalade skiljaktiga meningar. Röstfördelningen vid företagen omröstning skall anges. Varje ledamot, 
som deltagit i ett ärendes avgörande, anses ha biträtt det i protokollet antecknade beslutet, såvida han ej där 
låtit anteckna skiljaktig mening. 
 
 
 
 



 

Forska Utan Djurförsök • Hammarby Fabriksväg 25 • 12O 3O Stockholm • O8-749 O3 4O • info@forskautandjurforsok.se • www.forskautandjurforsok.se • PlusGiro: 9O 7O 9O-5 

 

 
 
§ 10 Styrelsens åligganden 
 
Det åligger styrelsen att i enlighet med Stiftelsens stadgar handha förvaltningen av Stiftelsens medel, att i 
överensstämmelse med Stiftelsens ändamål föranstalta om placering och disposition av Stiftelsens tillgångar 
samt träffa överenskommelse med vetenskapliga institutioner mm, vilkas verksamhet överensstämmer med 
Stiftelsens ändamål och som understöds av Stiftelsen, angående villkor och bestämmelser för understöd från 
Stiftelsen. 
 
Styrelsen skall göra Stiftelsens tillgångar på bästa sätt räntebärande med strängt iakttagande av medlens 
säkerhet. Alla värdehandlingar skall förvaras hos notariatavdelning i av styrelsen bestämd bankinrättning. 
 
Genom styrelsens försorg skall hållas en ordnad samling av alla Stiftelsen rörande gåvobrev, testamenten och 
andra urkunder liksom i övrigt beträffande förvaltningen meddelade föreskrifter. 
 
Det åligger styrelsen att föra räkenskaper över Stiftelsens tillgångar och skulder samt inkomster och utgifter, 
årligen avsluta räkenskaperna samt inom sex månader efter räkenskapsårets slut till länsstyrelsen insända 
verksamhetsberättelse, sammandrag av räkenskaperna samt revisionsberättelse. Förvaltningen skall i övrigt 
ske under beaktande av vad som följer av lagen om tillsyn över stiftelser. 
 
 

§ 11 Firmateckning 
 
Styrelsen utser de personer inom styrelsen, som var för sig eller i förening äger rätt att teckna Stiftelsens 
firma. Firmatecknare äger inte utan särskilt bemyndigande av styrelsen för Stiftelsens räkning inköpa fast 
egendom, avyttra eller med inteckning för gäld belasta Stiftelsen tillhörig sådan egendom, företa 
medelsplacering eller för Stiftelsens räkning uppta eller bevilja lån. 
 
 

§ 12 Stiftelsens räkenskaper 
 
Styrelsen skall föra fullständiga räkenskaper över Stiftelsens verksamhet och avlämna desamma, avslutade per 
räkenskapsår, till revisorn senast den 1 mars påföljande år för deras granskning. Revisorns berättelse skall 
vara avgiven senast den 30 april. Stiftelsens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 
 
 

§ 13 Revision 
 
Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall för varje räkenskapsår granskas av revisor. Revisorn jämte en 
suppleant, vilka båda skall vara auktoriserad revisor, väljs för kommande verksamhetsår. Val av revisor och 
revisorssuppleant sker vid årets sista ordinarie styrelsesammanträde. 
 
Det åligger revisorn att sorgfälligt granska och kontrollera Stiftelsens tillgångar och räkenskaper, och därför 
skall alla protokoll, räkenskaper och andra handlingar, som rör Stiftelsens förvaltning, göras tillgängliga för 
revisorn närhelst denne så fordrar. Av revisorn begärda upplysningar angående någon förvaltningsåtgärd får 
ej förvägras denne. 
 
Över granskningen skall revisorn ange revisionsberättelse, som skall insändas till länsstyrelsen inom angiven 
tid.  
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§ 14 Stadgeändring 
 
Ändring av Stiftelsens stadgar beslutas av styrelsen. För ändringsbeslut fordras 2/3 majoritet. Ändringen blir 
giltig först efter godkännande av länsstyrelsen eller, vid ändring av Stiftelsens ändamålsparagraf, enligt 
bestämmelserna i permutationslagen. 
 
 

§ 15 Upplösning av Stiftelsen 
 
För upplösning av Stiftelsen fordras enhälligt beslut av styrelsen. Beslut om upplösning blir gällande först 
sedan länsstyrelsen medgivit sådan upplösning. 
 
Innan upplösningen blir giltig, skall styrelsen i samråd med revisorn tillse att Stiftelsens tillgångar överlämnas 
till institution, stiftelse eller sammanslutning för att användas för forskning i enlighet med Stiftelsens 
ändamål, såvida inte för särskilda medel andra villkor föreskrivits i gåvobrev eller donationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessa stadgar antogs 1987-05-16 och fastställdes av länsstyrelsen i Stockholms län 1987-07-24. 
 
Namnändringar 
Det nuvarande namnet, Stiftelsen Forska Utan Djurförsök, antogs av styrelsen 2007-12-05 genom ändring i § 2, vilket fastställdes av länsstyrelsen i 
Stockholms län enligt beslut 2008-02-20, då även den tidigare namnförkortningen STIFUD togs bort. 
Då stadgarna antogs 1987 hette stiftelsen Nordiska Samfundets Stiftelse för vetenskaplig forskning utan djurförsök.  
1990-10-26 beslutade styrelsen att ändra namnet till Stiftelsen Forskning utan djurförsök och detta fastställdes enligt beslut av Kammarkollegiet 1991-
02-15 (Dnr 50-8-91). Förkortningen STIFUD antogs av styrelsen 2002-07-09 och fastställdes av länsstyrelsen i Stockholms län enligt besked 2002-
09-11.  
 
Övriga stadgeändringar 
Ändringar av § 4, 7 och 8 antogs av styrelsen 1998-02-16, och fastställdes av länsstyrelsen i Stockholms län 1998-05-11.  
Ändring av § 10 är antagen av styrelsen 1996-04-19 och fastställd av länsstyrelsen i Stockholms län 1996-09-09. 
Ändring av §§ 1, 7 och 13 antogs av styrelsen 2001-05-12 och fastställdes av länsstyrelsen i Stockholms län 2001-10-16. 
Ändring av §§ 4, 7, 8, 9,12 och 13 antogs av styrelsen 2010-01-26 och fastställda av länsstyrelsen i Stockholms län 2010-11-18.  
Ändring av §§ 4, 7, 8 och 9 är antagna av styrelsen 2012-09-20 och godkända och lagda till akten hos Länsstyrelsen i Stockholms län 2013-01-22.  
Ändringar av §§ 4, 7 och 8 har beslutats av styrelsen 2020-04-18 med medgivande av Kammarkollegiet enligt beslut 2020-04-17.  

 


