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      Prostatacancerfonden  

§ 1 Fondens namn och tillkomst 
Fonden mot prostatacancer instiftades av Riksorganisationen för prostatacancer, nuvarande 
Prostatacancerförbundet (PCF), genom beslut av dess årsmöte 2006. Ordförandekonferensen 
2018 beslutade att ändra namnet till Prostatacancerfonden, Fonden mot prostatacancer. 
Huvudbenämningen är Prostatacancerfonden och underrubriken är till för kontinuiteten till 
fondens föregående namn. 
 
§ 2 Fondens ändamål   
Fondens uppgift är att samla in medel för att kunna:  

• Ge anslag till forskning och utvecklingsarbete kring prostatacancer.  
• Dela ut stipendier till forskningsrelaterad verksamhet och forskare i början av sin karriär 

som exempelvis att finansiera ”forskarmånader”. Dela ut stipendier för 
kompetensutveckling av olika yrkesgrupper inom specialiteten prostatacancer i syfte att 
förbättra vård, omsorg och livskvalitet för patienter och deras närstående. Även 
förtroendevalda och andra patientföreträdare inom PCF:s och medlemsföreningarnas 
styrelser kan söka kompetensutvecklingsstipendier.  

• Användas av PCF:s styrelse för att genomföra opinionsbildande insatser i kampen mot 
prostatacancer. 

 
§ 3 Fondens styrning 
Fondens angelägenheter förvaltas av Prostatacancerförbundets styrelse som är ansvariga för 
fondens medel och räkenskaper. Prostatacancerförbundets styrelse fattar beslut om beviljande av 
forsknings- och utvecklingsmedel, stipendier och medel för opinionsbildning. Till sin hjälp har 
förbundsstyrelsen ett Forskningsråd för forskningsanslag och en Stipendiekommitté för 
stipendier. Styrelsens ledamöter har vid beslutsfattande om forskningsbidrag, stipendier och 
ekonomiskt stöd till opinionsbildande insatser ur fonden att iaktta allmänna jävsregler.  

§ 4 Fondens förvaltning  
Styrelsen ska se till att fonden har en väl ordnad ekonomi och att influtna medel förvaltas på ett 
säkert sätt för optimal avkastning. Fondens intäkter och utgifter ska redovisas särskilt i PCF:s 
ordinarie bokföring och verksamhetsberättelse. Räkenskaps- och verksamhetsår löper från 1 
januari till den 31 december.   

 
§ 5 Kvalitet och kontroll 
Extern kontroll: 
Prostatacancerförbundet och Prostatacancerfonden granskas av Svensk Insamlingskontroll. 
Svensk Insamlingskontroll bevakar givares, donatorers och företagens intressen. Deras uppgift är 
att granska att insamlande organisationer sköter sig och att insamlingen sker på ett ansvarfullt 
sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Som bevis på att man klarar 
kraven får man tillstånd att använda 90-konto för insamling.  
 

  

 



Intern kontroll: 
Varje år granskar Prostatacancerförbundets auktoriserade revisor och lekmannarevisor bokslut, 
årsredovisning och den interna kontrollen, det vill säga redovisning och den löpande 
förvaltningen. Förbundsstämman fastställer verksamhetsplan och budget för kommande år och 
på efterföljande förbundsstämma fastställs årsredovisningen och styrelsen beviljas ansvarsfrihet 
om stämman anser att styrelsen fullgjort sitt uppdrag att leda förbundet i enlighet med fattade 
beslut. 
 
§ 6 Utdelning av fondmedel:  
Forskningsanslag: 
Forskningsanslag delas ut efter förslag från PCF:s Forskningsråd och Förbundsstyrelsens beslut. 

1. Utlysning ska ske en gång per år. Förbundsstyrelsen har möjlighet att fatta särskilt beslut 
om extra utlysningstillfälle, eventuellt med särskild inriktning av forskningen. 

2. Utbetalning kan ske tidigast när styrelsens beslutsprotokoll justerats.  
3. Beviljade anslag, som inte rekvirerats inom 12 månader efter beslut, återgår till fonden.  
4. Används medlen för annat syfte än vad som angetts i ansökan kan styrelsen besluta om 

återbetalningsskyldighet.  
5. Mottagare ska, vid anslagstidens utgång, skriftligen avrapportera till PCF hur medlen 

använts och vilka erfarenheter och resultat som uppnåtts. 
6. Styrelsen fastställer närmare instruktioner om formerna för ansökan och hur redovisning 

ska ske.   

Stipendier: 
Stipendier delas ut efter förslag från PCF:s Stipendiekommitté och Förbundsstyrelsens beslut. 
Stipendier delas ut för kompetensutveckling av olika yrkesgrupper inom specialiteten 
prostatacancer i syfte att förbättra vård, omsorg och livskvalitet för patienter och deras 
närstående. Även förtroendevalda och andra patientföreträdare inom PCF:s och 
medlemsföreningarnas styrelser kan söka kompetensutvecklingsstipendier.  
Stipendier delas också ut till forskningsrelaterad verksamhet och forskare i början av sin karriär 
som exempelvis att finansiera ”forskarmånader”.  
Företräde ges åt sådan kompetensutveckling som inte täcks av annan finansiering.  

1. Ansökningar kan göras under hela året.  
2. Beviljade stipendier, som inte rekvirerats inom 12 månader efter beslut, återgår till 

fonden.  
3. Används medlen för annat syfte än vad som angetts i ansökan kan styrelsen besluta om 

återbetalningsskyldighet.  
4. Mottagare ska, efter det att medlen förbrukats, till PCF skriftligen avrapportera hur dessa 

använts och vilka erfarenheter och resultat som uppnåtts.  
5. Styrelsen fastställer närmare kriterierna och formerna för ansökan samt instruktioner om 

hur redovisning skall ske. 

Opinionsbildande insatser; 
Prostatacancerförbundets styrelse kan utnyttja fondens kapital till opinionsbildande insatser.  
 
§ 7 Upplösning 
Upplöses/avvecklas Prostatacancerförbundet eller Fonden mot prostatacancer skall fondens 
medel tillfalla verksamhet som överensstämmer med dess grundändamål enligt § 2 ovan. 
 
Reviderad av Förbundsstämman 2019-04-10  
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