Vedtægter for PsykiatriFonden

§ 1.

Navn

Fondens navn er PsykiatriFonden.
§ 2.

Hjemsted

Fondens hjemsted er Københavns Kommune.
§ 3.

Fondens opgave og formål

Fonden, der er erhvervsdrivende, har til opgave at indsamle og skaffe økonomiske ressourcer og
foretage uddeling af disse til fondens formål.
Fondens formål er at udbrede kendskabet til og styrke forskningen i psykiske lidelser samt at arbejde
for bedre vilkår for mennesker med psykiske lidelser.
Dette gøres blandt andet ved:
- at give oplysning til patienter og pårørende, behandlere af enhver kategori og hele
befolkningen om psykiske lidelser, deres årsager, forebyggelse og behandling, på basis af
nyere forskningsresultater; der vil herunder blive tale om forlagsvirksomhed i form af
produktion, køb og salg af oplysende materiale.
- at støtte og styrke - og eventuelt samordne - forskningen inden for psykiatriens forskellige
områder, fra biologi til psykologi, fra sygdomsårsager til behandling og pleje;
- at arbejde for en forstærket patientstøtte til og bedre vilkår for mennesker med psykiske
lidelser, på hospitaler, institutioner og i samfundet, bl.a. gennem økonomisk støtte.
§ 4.

Fondens stiftelse og kapital

Fonden er etableret i marts 1996.
Fondens stifter er overlæge, dr.med. Jes Gerlach. Der er ikke tillagt stifteren særlige rettigheder eller
pligter i forbindelse med stiftelsen eller driften.
Fondens grundkapital udgør ved stiftelsen 1.500.000 kroner og er indbetalt kontant. For fondens
økonomiske forpligtelser hæfter alene fondens formue.
Fondens overskud efter konsolideringsfradrag tillige med indsamlede beløb, modtagne gaver og arv
m.v. anvendes til opfyldelse af fondens formål, med mindre gavegiver/arvelader har bestemt andet.
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Bestyrelsen kan dog træffe bestemmelser om, at arv, gave og lignende skal tillægges grundkapitalen,
jvfr. i øvrigt "Lov om erhvervsdrivende fonde" § 10.
§ 5.

Organisation

Fonden ledes af en bestyrelse, der er fondens øverste myndighed. Bestyrelsen kan udpege et
præsidium, jvfr. § 7. Bestyrelsen kan ligeledes udpege en protektor.
§ 6.

Bestyrelsen

Stk. 1.

Bestyrelsen består af 6-12 personer. Det tilstræbes at sammensætte bestyrelsen således, at der i denne
indgår mindst to overlæger fra psykiatrien, en psykolog, en repræsentant fra det sociale område, en
repræsentant fra Dansk Psykiatrisk Selskab og en advokat.
Ved et bestyrelsesmedlems fratræden, uanset årsag, vælger bestyrelsen ved almindeligt flertal efterfølgeren.
Hvert fjerde år skal spørgsmålet om bestyrelsesmedlemmers fortsatte medlemskab af bestyrelsen tages
op til overvejelse, idet bestyrelsen med 2/3 majoritet kan bestemme, at et bestyrelsesmedlem skal
fratræde.
Stk. 2.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsen kan nedsætte både stående og
ad hoc udvalg. Bestyrelsen kan endvidere ansætte en eller flere direktører, andre overordnede
medarbejdere samt medarbejdere i øvrigt efter behov. Ingen ansatte kan være medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan også nedsætte et forretningsudvalg til at varetage løbende sager. Bestyrelsen kan
fastsætte en forretningsorden. Over alle beslutninger føres en protokol.
Stk. 3.

Bestyrelsen samles til møde mindst 2 gange om året. Mødet skal indkaldes skriftligt af formanden
med mindst 14 dages varsel med en dagsorden.
Et medlem af bestyrelsen, en direktør, fondsmyndigheden eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan
forlange, at bestyrelsen indkaldes.
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Stk. 4.

Bestyrelsens opgaver er blandt andet:
- at indsamle, modtage og forvalte de økonomiske midler;
- at iværksætte initiativer, der synliggør fonden, og gør det attraktivt at donere
midler til fonden;
- at anvende fondens midler i overensstemmelse med vedtægternes §3, dvs. til information,
forskning og forbedring af psykiske patienters vilkår. Fordelingsraten kan variere og afgøres
af bestyrelsen. Det forudsættes, at indkomne midler forvaltes omhyggeligt og placeres til
bedst mulig udnyttelse til uddeling halv- eller helårsvis til informations- og forskningsprojekter efter bestyrelsens nærmere udformede retningslinier og beslutning. Disse
bestemmelser bortfalder for midler, som fonden har modtaget som gave eller testamente,
hvor giver eller testator har meddelt afvigende forskrifter for anvendelse.
- at sikre en aktiv formidling til befolkningen af psykiatriens forskningsresultater og aktuelle
udviklingsstade samt anden nyttig information. Dette gøres blandt andet gennem
udgivelse af “Psykiatri-Information" og andre informationsaktiviteter (presseindlæg,
kampagner, brochurer m.m.);
- at sørge for fondens bogføring og revision;
- at afgive beretning om fondens virksomhed under det foregående år.
Stk. 5.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed
er formandens stemme afgørende. Ved formandens forfald er næstformandens stemme afgørende.
§ 7.

Præsidium

En i såvel fagkredse som i befolkningen almen kendt og respekteret person kan anmodes om at være
fondens præsident. Flere andre personer kan anmodes om at være præsidiets medlemmer. Præsidiemedlemmerne udpeges af bestyrelsen for to år ad gangen, fondens præsident dog for 4 år ad gangen.
Der er mulighed for genvalg. Fondens præsidium udgør et repræsentativt forum, der i relation til
bestyrelsen har en rådgivende funktion.
§ 8.

Vedtægtsændring

Bestyrelsen kan med 2/3 flertal og under iagttagelse af "Lov om erhvervsdrivende fonde" § 48
beslutte at ændre fondens vedtægter.
§ 9.

Tegningsret

Fonden tegnes af direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf én skal være formand eller næstformand. Bestyrelsen kan meddele prokura.
§ 10. Regnskabsår
Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår er dog fra fondens stiftelse til d. 31.
december 1996. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende
lovgivning og skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.
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§ 11. Fondens opløsning
Beslutning om fondens opløsning, herunder sammenlægning med anden fond, kan alene træffes,
såfremt 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer herfor, og kan kun ske under iagttagelse af reglen i
"Lov om erhvervsdrivende fonde" § 48.
Ved opløsning af fonden tilfalder fondens formue Psykiatrisk Forskningsfond af 1967 eller ved
dennes eventuelle opløsning en anden forskningsfond med tilsvarende formål.

Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 7. december 1998.
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