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Stadgar för ME-fonden 
Antagna vid årsmöte: 2010-XX-XX 

Allmänt 

§ 1.1 Ändamål 

ME-fonden skall stödja biomedicinsk forskning 
internationellt  och nationellt om Myalgisk Encefalomyelit 
(ME). Detta krav kan inte ändras. 

§ 1.2 Juridisk person 

ME-fonden handhas av ME-föreningen. 

§ 2 Patientselektion 

§ 2.1 Godkända definitioner 

ME-fonden kan endast stödja studier som väljer ut 
patienter enligt Kanadadefinitionen 2003, Dr A. Melvin 
Ramsays beskrivning eller Dr. Elizabeth G. Dowsetts 
beskrivning.  

Möjligtvis kan jämställda, ekvivalenta eller striktare 
definitioner accepteras. 

§ 2.2 Ej godkända definitioner 

Inga definitioner godtas där följande symtom inte är 
obligatoriska: (1) malaise/sjukdomskänsla, (2) mental 
dimma/kognitiva svårigheter och (3) fysisk eller mental 
aktivitet orsakar ökade symtom och utmattning som varar 
1-3 dagar eller mer. Detta krav kan inte ändras. 

CDC:s definition från 1994 (Fukuda) eller från 2005 
(Reeves) är ej vara tillräckligt strikta för att godkännas 
medel. Detta krav kan inte ändras. 

§ 2.3 Koppling till tidigare forskning 

Det rekommenderas att Fukuda-definitionen används 
parallellt med Kanadadefinitionen fram till cirka 2015 för 
att behålla jämförbarhet med tidigare studier. 

§ 3 Ansökan och avrapportering 

§ 3.1 Ansökan 

Ansökan för medel till forskning från fonden skall göras 
skriftligt på engelska. Ansökningstagare skall redovisa en 
ekonomisk översikt av vad alla övriga bidragsgivare som 
finansierar deras forskning bidrar och planerar bidra med. 

§ 3.2 Meriter 

Det är meriterande med internationella samarbeten med 
grupper som är specialiserade på biomedicinsk forskning 
om ME.  

Det är meriterande att studierna publiceras i 
vetenskapliga tidskrifter på engelska. 

§ 3.3 Avrapportering 

Utförda studier skall avrapporteras till ME-fonden på 
engelska. Rapporten kan vara i form av en vetenskaplig 
artikel med beskrivning av bakgrund, hypotes, metod och 
resultat. 

Framtagna vetenskapliga data skall ställas till ME-fondens 
förfogande. Engelska är föredraget språk. 

En ekonomisk rapport om hur ME-fondens tillhandahållna 
medel har utnyttjas skall tillställas ME-fonden. 

§ 4 ME-fondens arbetsformer 

§ 4.1 Vetenskaplig bedömning 

Inkomna forskningsansökningar skall genomgå 
vetenskaplig bedömning. ME-fonden kräver att 

forskare/läkare som under lång tid (>10 år) följt den 
biomedicinska ME-forskningen nära, ger ett skiftligt 
yttrande till den forskning som kan komma ifråga om 
stöd.  

Bedömningar skall inhämtas, om möjligt, av minst 3 
forskare/läkare som är varandra oberoende. 

§ 4.2 Vidarebefordring av medel 

Inkomna medel kan vidarebefordras till seriösa 
organisationer internationellt som bedriver biomedicinsk 
forskning kring ME och som uppfyller ovanstående 
punkter. 

§ 5 Styrelse 

§ 5.1 ME-fondens styrelse 

ME-fondens angelägenheter handhas av en styrelse 
bestående av samma personer som utgör ME-föreningens 
styrelse. 

ME-föreningens styrelse kan avdela en grupp (kan vara en 
person) med utsedd ledare att handhava ME-fonden. 
Sådan grupp skall fortlöpande hålla styrelsen underrättad 
om sina aktiviteter. Gruppen är juridiskt ansvarig för sina 
aktiviteter. 

§ 6 Redovisning och revision 

§ 6.1 Räkenskapsår 

ME-fondens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 

§ 6.2 Redovisning 

Redovisning sker separat för ME-fonden. 

§ 6.3 Revision 

ME-fondens räkenskaper granskas av revisor eller 
revisorer utsedda av ME-föreningen.  

ME-fonden skall tillställa revisorerna årsredovisning för 
granskning senast 21 mars året efter räkenskapsårets 
utgång. 

Förvaltnings- och revisionsberättelserna överlämnas för 
avgörande om ansvarsfrihet till ME-föreningen årsmöte. 

§ 7 Ändring av stadgar 

§ 7.1 Förslag till ändring 

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av 
såväl medlem som styrelsen och måste tillställas ME-
föreningens styrelse senast 7 veckor innan årsmöte. 

§ 7.2 Beslut 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte 
med minst 70% av antalet avgivna röster, såvida inte 
annat angivits specifikt. Detta krav kan inte ändras. 

§ 8 Upplösning av ME-fonden 

§ 8.1 Beslut 

För upplösning av ME-fonden krävs beslut av årsmöte 
med minst 80% av antalet avgivna röster vid två på 
varandra följande årsmöten. 

§ 8.2 Automatisk upplösning 

ME-fonden upplöses ifall ME-föreningen upplöses. 

§ 8.3 Kvarvarande tillgångar 

Kvarvarande tillgångar skall gå till biomedicinsk ME-
forskning internationellt. Detta krav kan inte ändras. 
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