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STADGAR för
Sveriges Veterinärförbunds forskningsfond för etik och djurskydd
i lantbrukets djurhållning (Ekesbofonden)

§1
Fonden har till ändamål att främja veterinärmedicinsk vetenskaplig forskning som belyser etik och
djurskydd för friska och sjuka djur i lantbrukets djurhållning, men också innefattande relationen
mellan människa och djur i lantbrukets djurhållning. Forskningsbidrag lämnas i form av stipendier
till de sökande.
§2
Stipendium kan också ges för att besöka i första hand utländska forskningsinstitutioner liksom att
besöka internationella kongresser, symposier och liknande forskarmöten som bedöms särskilt
värdefulla för sökandens forskning och som sökanden på grund av medelsbrist annars inte kunnat
bevista. Bidrag kan även ges för start av projekt som har svårighet få medel i forskningsfonder
som normalt ger medel till forskning rörande lantbrukets djur.
§3
Med lantbrukets djur avses de djurslag som täcks av Europarådets konvention om skydd för
lantbrukets djur och för vilka Europarådets Ständiga Kommitté för Djurskydd utfärdat
”recommendations” för vilkas utformning numera Europeiska Unionen bär ansvaret.
§4
Stipendium är i första hand avsett för legitimerad veterinär som är doktorand, disputerad forskare
med anknytning till universitetsinstitution, kliniskt verksam veterinär eller veterinär som på annat
sätt har anknytning till lantbrukets djurhållning men kan också ges till studerande som har högst
ett år kvar till sin veterinärexamen. Sökande som inte själv är disputerad skall som stöd för det

vetenskapliga arbetet ha en disputerad veterinär som antingen huvudhandledare eller biträdande
handledare. Flera ansökningar kan beviljas samtidigt.
§5
Fondens styrelse är ytterst ansvarig för fonden. Styrelsen skall bestå av tre personer jämte
ersättare för dessa enligt följande:
• Ordförande:Ordförande för Ekesbofonden och dess ersättare skall utses inom
Djurskyddsutskottet.
• Ledamot 1: (Utses av VH-fakulteten. Krav: Vetenskaplig erfarenhet av lantbrukets djur);
Ersättare: (Utses också av VH-fak. med samma krav).
• Ledamot 2:(Utses av släkten Ekesbo.) Ersättare: (Utses av släkten Ekesbo).
Då arbetet i fondstyrelsen är ett ideellt uppdrag utgår ej arvode till styrelsens ledamöter.
Ordföranden är sammankallande.
Mandatperioden skall vara tre år.
Mandatperioderna skall sammanfalla med kalenderår.
§6
Styrelseledamot som kan anses vara jävig får ej deltaga i beslut om vem eller vilka som skall
tilldelas medel. Ledamot är skyldig att anmäla eget jäv när sådant bedöms föreligga.
§7
Alla möten skall protokollföras och protokollen skall signeras av samtliga vid mötet medverkande
ledamöter. Ordföranden ansvarar för att varje protokoll efter underskrift snarast överlämnas
till Sveriges Veterinärförbunds kansli för arkivering.
§8
Fondstyrelsens beslut kan ej överklagas.
§9
Fondstyrelsens sammansättning skall vart tredje år innan årets slut sedan nomineringar skett från VHfakulteten och representanter för släkten Ekesbo fastställas av SVF:s förbundsstyrelse. Det åligger
fondstyrelsen att vart tredje år före september månads utgång hos VH-fakulteten och släkten Ekesbo
begära att nomineringar tillställs SVF:s förbundsstyrelse före oktober månads utgång. Som
Fondstyrelsens ordförande skall en ledamot i Djurskyddsutskottet utses av Djurskyddsutskottet varför
vederbörandes nominering av SVF:s förbundsstyrelse blir en formalitet. Vid skifte av ledamot i
Djurskyddsutskottet som är Fondstyrelsens ordförande skall dock fondstyrelsen begära hos SVF:s
förbundsstyrelse att det nya namnet som fondstyrelsens ordförande måtte fastställas. Fondstyrelsens
vice ordf. är den som utsetts som ordinarie ledamot av släkten Ekesbo.
§10
Fondmedlen skall förvaltas av Sveriges Veterinärförbund. Kostnaden för SVF:s förvaltning får ej
belasta fonden innan fonden kan verkställa utdelning. Vid denna tidpunkt skall
överenskommelse om ev. förvaltningskostnad vara nådd innan Forskningsfonden kan
verkställa utdelning.,
Fondens medel skall förvaltas så att värdet av dessa ej urgröps. Förvaltningen skall ske i enlighet
med de placeringsinstruktioner som gäller för Sveriges Veterinärförbunds Understödsfond.
Avkastning definieras som aktieutdelning och ränteintäkter. Eventuella realisationsvinster skall
läggas till kapitalet.
Utdelning ur fonden skall ske på ett sådant sätt att skattefrihet uppnås.

§11
Räkenskapsår är lika med kalenderår. Revision av fondens räkenskaper för föregående år skall
genomföras av revisor som utses av Sveriges Veterinärförbunds styrelse. Årsredovisningen
tillställs fondens styrelse senast innan juni månads utgång.
§12
Ansökan, ställd till ”Forskningsfonden för etik och djurskydd i lantbrukets djurhållning
(Ekesbofonden)”, skall vara fonden tillhanda före den 20 december och insändas till Sveriges
Veterinärförbund. Ansökan skall, förutom projektbeskrivning, innehålla detaljerad
kostnadsplan liksom uppgift om medel söks från annan anslagsgivare. Vid behov skall
fondstyrelsen kunna inhämta yttrande över ansökan från sakkunnig inom det ämnesområde
ansökan avser.
Till ansökan skall bifogas CV. För doktorand, veterinärstuderande och annan icke disputerad
veterinär skall bifogas utlåtande från handledare om angelägenheten av projektet och den
sökandes lämplighet för uppgiften. För icke disputerad veterinär verksam på
forskningsinstitution, läkemedelsföretag, etc., som inte är doktorand, krävs sådant utlåtande
från prefekt eller motsvarande.
§13
Fondens styrelse skall årligen senast den 31 mars besluta om medelstilldelning är möjlig.
§14
Utbetalning av beviljade medel ombesörjs av Sveriges Veterinärförbund.
§15
Utbetalning av beviljade medel sker med 85 % före aktivitetens genomförande och resterande 15
% efter det att slutrapport jämte redovisning av medelsanvändningen ingivits till fondens
sekretariat. Detta skall ske inom sex månader efter projektets avslutande. För flerårsprojekt skall
förnyad ansökan jämte resultatredovisning inges årligen.
§16
Om styrelsen ej finner att någon enda av de sökande uppfyller kriterierna kan styrelsen välja att
inte dela ut något stipendium. Eventuellt kvarvarande utbetalningsbara medel skall återföras till
kapitalet och skall ej ackumuleras till kommande års stipendier.
§17
Stadgarna skall godkännas av SVF:s förbundsstyrelse. När ändring eller tillägg till stadgarna
bedöms nödvändig skall fondstyrelsen utforma ett förslag bakom vilket samtliga ledamöter enats.
Förslaget skall för beslut underställas SVF:s förbundsstyrelse.
§18
Om fonden skall avslutas skall förslag härom i god tid delges samtliga styrelseledamöter varefter
förslaget skall diskuteras och godkännas på ett sammanträde där samtliga ledamöter deltar.
§19
Om fonden avslutas skall kvarvarande medel tillfalla organisationen Djurskyddet Sverige eller dess
eventuella efterföljare med krav att medlen skall användas för Djurskyddets eller dess eventuella
efterföljares stöd till forskningsprojekt avseende Lantbrukets husdjur.

