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 4106. Reglemente för stiftelsen A. Gullstrands fond 
 
 
§ 1 Gullstrands fond , bildad år 1922 såsom en hyllningsgärd åt Svenska 

Läkaresällskapet frejdade hedersledamot, professorn i fysiologisk och fysikalisk 
optik vid universitet i Uppsala Allvar Gullstrand, har till ändamål att främja 
forskningen på oftalmologiens område. 

 
§ 2 För vinnande av sagda ändamål må medel av fondens ränteavkastning användas:  
 

dels till utdelande av Svenska Läkaresällskapets Gullstrand-medalj i guld;  
 

dels till resestipendier för studier i oftalmologi;   
 

dels ock till understöd för forskningar inom oftalmologiens område. 
 
§ 3 Av den årliga avkastningen läggs högst en femtedel till kapitalet. Resterande 

avkastning används för att utdela forskningsunderstöd och resestipendier samt vart 
tionde år räknat från räkenskapsåret 1971/72 utdela Gullstrands-medaljen i guld 

 
§ 4 Fonden, som i Sällskapets räkenskaper skall hava sitt särskilda konto, förvaltas av 

Sällskapets nämnd. Fondens räkenskaper avslutas årligen med den 30 juni och 
granskas av Sällskapets revisorer. 

 
 § 5 Ett exemplar i guld av Svenska Läkaresällskapets Gullstrand-medalj, å vilket 

namnet på den forskare, som fått sig medaljen tillerkänd, blivit inristat, utdelas 
första gången på Sällskapets högtidsdag år 1932 och sedermera på motsvarande 
dag vart tionde år, utan hänsyn till nationalitet, åt någon av de forskare, som 
genom sina arbeten mest bidragit till framstegen inom oftalmologiens område. 

 
§ 6 Medaljen får ej mer än en gång tilldelas samma person. 
 
§ 7 I januari månad av det år, under vilket medaljen skall utdelas, upprättar nämnden 

förslag på tre i oftalmologi sakkunniga personer samt på en första och en andra 
suppleant. Nämndens förslag framlägges för Sällskapet senast på första 
sammankomsten i februari månad och val anställes på följande sammankomst. 

 
Skulle vald sakkunnig avsäga sig uppdraget eller bliva hindrad att detsamma 
fullgöra, inträder i hans ställe suppleant i den ordning han blivit vald. 

 
§ 8 Var och en av de sakkunniga skall före den 15 augusti samma år till Sällskapet 

inlämna förslag på den person, som han anser bör erhålla medaljen. Förslagen 
föredragas på Sällskapets första sammankomst i september och på följande 
sammankomst fattas beslut om medaljens utdelande. Hava samtliga sakkunniga 
föreslagit en och samma person, stadfästes utan vidare deras förslag: i motsatt fall 
anställes omröstning mellan de föreslagna. 

 
§ 9  På högtidsdagen i oktober tillkännager ordföranden Sällskapets beslut och  
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 överlämnar medaljen till den person, som hedrats med denna utmärkelse, om han 

är närvarande; åt frånvarande tillsändes medaljen med det snaraste genom 
sekreterarens försorg. 

 
§ 10 Ändring av detta reglemente kan göras av Sällskapets nämnd under förutsättning 

att de med fonden avsedda syftena ej ändras. Förslag till ändring skall i 
förekommande fall överlämnas till berörd sektion/berörda sektioner för yttrande. 

 
Protokollsanteckning: 
Med Sällskapet avses Nämnden, enligt Sällskapets nu gällande stadgar från 1969, reviderade 
1979. Skulle osäkerhet råda om tolkningen av fondreglementet hänvisas till testamente eller 
tidigare gällande reglemente 
 
Angående fondens tillkomst se Sv. Läkaresällsk. Förh. d. 28 febr. 1922. 
Reglementet antaget d. 27 febr. 1923. Ändr. av § 3 beslutad av Fonddelegationen d. 21 dec. 1970. 
Stipendiebestämmelserna antagna av Fonddelegationen d. 21 dec. 1970. 
Ändring av reglementet 13 dec. 1994. 


