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for alle som er engasjert i net-kreft

forskningsfond
CarciNor

Forside:
Sebra og sebrastriper er det internasjonale symbolet for NET-kreft. Pasientforeninger og organisasjoner som arbeider i forhold til NET-kreft, også CarciNor, bruker sebrastripene som profilering og symbol. Bakgrunnen for dette er ikke den afrikanske sebraen, men begrepet ”sebra”
som referer til en lite trolig diagnose hos en pasient.

CarciNors Forskningsfond
Forord

CarciNor har helt siden oppstart av foreningen hatt en klar intensjon i sitt arbeide med
å styrke informasjon og forsknings på neveroendokrin kreft. Allerede i foreningens
første vedtekter blir dette fremhevet som en viktig del av foreningens arbeid.
CarciNors styre vil med retningslinjer for CarciNors forskningsfond konkretisere hvordan foreningen skal formidle og bruke midler som er samlet inn for forskning.
Retningslinjer for CarciNors forskningsfond er utarbeidet med grunnlag i CarciNors
vedtekter.
Oslo, 10 november 2010

CarciNor

Forening for alle som er engasjert i NET-kreft

1.

CarciNors forskningsfond
Formål
Forskningsfondets formål er å bidra til forskning og informasjonsarbeid for nevroendokrin kreft, og pasienter rammet av nevroendokrin kreft.
Forskningsfondet tilføres kapital gjennom testamentariske disposisjoner, gaver, forrentning av fondets kapital og lignende.

2.

Forvaltning av CarciNors forskningsfond
Det er CarciNors hovedstyre som forvalter forskningsfondet.
Styret ivaretar forskningsfondets formål, og at tildelinger er i samsvar med CarciNors
vedtekter.
CarciNors hovedstyre skal
- tilstrebe en årlig tildeling fra forskningsfondet.
- innhente nødvendig støtte fra fagmiljø ved vurdering av søknader.
- til enhver tid påse at regnskap og formuesforvaltning er
gjenstand for betryggende kontroll og god avkastning.
- fondets regnskaper revideres sammen med CarciNors øvrige regnskap
- tilstrebe en årlig avsetning til forskningsfondet.

3.

Tildeling av midler
Støtte fra forskningsfondet kan gis til personer, forskningsgrupper og organisasjoner.
Tildeling av midler gjøres av et kvalifisert flertall i hovedstyret.
Støtte kan gis til forskning, til informasjon, deltakelse på eller arrangement av kongresser / konferanser, som kan øke forståelsen og kunnskapen om nevroendokrin kreft.

4.

Søknad om tildeling av midler
Aktuelle søkere retter søknad til CarciNors hovedstyre.
Søknaden skal inneholde problemstilling, fremdriftsplan og budsjett for sin bruk av
støtten.
Dersom det er søknad om fornyelse av støtte, skal det fremlegges status, regnskap og
videre fremdriftsplan for prosjektet.
Søkere har krav på svar innen rimelig tid.

5.

Dokumentasjon for tildelte midler
Søkere som har fått tildelt støtte skal innen rimelig tid dokumentere bruk av tildelte
midler gjennom en faglig og økonomisk rapport.
CarciNors hovedstyre ved sekretariatet skal ha oversikt over prosjekter og søkere som
har fått støtte fra forskningsfondet, og arkivere aktuell dokumentasjon.

CarciNor for alle som er engasjert i NET-kreft.
Støtt kreftsaken, støtt CarciNor bli medlem!
www.carcinor.no

CarciNor er en forening som arbeider for å bedre livsvilkår for
personer med NET-kreft og deres pårørende.
CarciNor er en forening for alle som er engasjert i NET-kreft.
NET-kreft er en sjelden kreftsykdom i gruppen nevroendokrine tumorer
(NET), carcinoid. NET-kreft er et samlebegrep på en rekke hormonproduserende kreftsvulster som i hovedsak blir funnet i tarmsystemet eller i
lungene, men også i andre deler av kroppen. Sykdommen er vanskelig å
diagnostisere og er ofte blitt kronisk når den oppdages.

