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Reglemente för Anders Fredrik Regnells prisfond 

 
 
§ 1 Den Regnellska prisfonden är stiftad av doktor Anders Fredrik Regnell som genom gåvobrev av 

den 26 mars 1866 överlämnat till Svenska Läkaresällskapet ett belopp av 10.000 r:dr r:mt för att 
bilda en fond, vars ränteavkastning skall användas till att med pris belöna värdefulla, av svenska 
medborgare författade, till tävlan inlämnade otryckta skrifter över ämnen, tillhörande det 
medicinska forskningsområdet. 

 
§ 2 Fonden förvaltas av Sällskapets nämnd, avslutas årligen per den 30 juni och granskas av 

Sällskapets revisorer. 
 
§ 3 Vart fjärde år eller oftare om Sällskapet så finner lämpligt utdelar Sällskapet ett pris, kallat 

Regnells pris. Priset utdelas nästa gång 1998 
 
§ 4 Tävlingsskrift i tre exemplar, försedda med valspråk och åtföljda av förseglad namnsedel, skall 

vara inlämnad till Svenska Läkaresällskapet senast den 1 mars året för prisutdelning. 
 

Tävlingsskrift vars författare giver sig till känna, innan Sällskapet fattat beslut angående prisets 
utdelande, ävensom tävlingsskrift, som inlämnats för annat Svenska Läkaresällskapets pris, är från 
deltagande i tävlan utesluten. 

 
§ 5 Varje inlämnad tävlingsskrift granskas och bedöms av tre sakkunniga. Dessa utses av Sällskapet, 

efter förslag av nämnden, under första hälften av mars månad. 
 

En och samma person kan väljas till granskare av flera skrifter. 
 

Skulle vald sakkunnig avsäga sig granskningsuppdraget eller bliva hindrad att detsamma fullgöra, 
skall Sällskapet så snart som möjligt, efter förslag av nämnden, utse ny sakkunnig i den avgångnes 
ställe. 

 
§ 6 De sakkunniga böra såväl var för sig som ock, om möjligt, gemensamt granska till deras 

bedömande överlämnad skrift, varefter de över densamma avgiva antingen ett samfällt eller var 
och en sitt särskilda utlåtande, som insändes til Sällskapets sekreterare före den 15 maj. 

 
§ 7 Nämnden beslutar med stöd av de sakkunnigas yttrande om utdelande av Regnells pris, som 

utdelas vid Sällskapets årshögtid. 
 
§ 8 Efter avslutad tävlan återlämnas tävlingsskrift till författaren, såframt han, efter att hava styrkt sitt 

författarskap, därom anhåller; i annat fall överlämnas skriften till Sällskapets bibliotek. 
 
§ 9 Ändring av detta reglemente kan göras av Sällskapets nämnd under förutsättning att de med 

fonden avsedda syftena ej ändras.  
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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 


