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Reglemente för JUBILEUMSFONDEN 
 
§ 1  Jubileumsfonden stiftades den 27 april 1858 till erinran av Svenska Läkaresällskapets 

femtioåriga verksamhet och har till ändamål att belöna värdefulla, av svenska medborgare 
författade skrifter över ämnen tillhörande det medicinska forskningsområdet. 

 
§ 2 Fondens ursprungliga kapital som ej får minskas, utgöres av,  
 

a)  den grundpenning av 1.500 r:dr r:mt, som Sällskapet den 27 april 1858 av sina medel 
avsatt; 

 
b)  de frivilliga bidrag, som blivit tecknade på de av Sällskapet i maj 1858 utfärdade 

subskriptionslistorna. 
 
§ 3 Fonden förvaltas av Sällskapets nämnd. 
 
§ 4 Med stöd av fonden utdelar Sällskapet, dels årligen ett jubileumspris, dels Svenska 

Läkaresällskapets sekelmedalj av år 1908 i guld eller silver såsom hyllningsgärd. 
 

Ett exemplar av medaljen i silver, med pristagarens namn inristat, åtföljer alltid utdelat pris. 
 
§ 5 Priset utdelas årligen och skall utan tävlan, av nämnden tillerkännas författare av det bästa 

arbete som utkommit under de fem prisutdelningsåret föregående kalenderåren. 
 
§ 6 Årligen före september månads utgång bestämmer Sällskapet, efter förslag av nämnden, 

storleken av det pris, som det kommande året skall utdelas. 
 

På Sällskapets högtidsdag tillkännagiver ordföranden prisets storlek. 
 
§ 7 Senast i januari månad, väljer nämnden, efter förslag av Svenska Läkaresällskapets 

Forskningsdelegation, fem prisdomare, som äga att till nämnden avgiva utlåtande angående 
prisets utdelning. Om någon av de utsedda prisdomarna är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, 
ska Läkaresällskapets nämnd så fort som möjligt utse ny prisdomare i den avgångnes ställe. 
 

§ 8 För tillerkännande av pris fordras majoritet bland prisdomarna.  
 
§ 9 Sällskapets nämnd kan när som helst besluta att med sin sekelmedalj i guld, å vilken namnet 

på den författare, som fått sig medaljen tillerkänd, blivit inristat, belöna av svensk medborgare 
utgivet, synnerligen framstående vetenskapligt arbete, hörande till området för Sällskapets 
verksamhet. Förslag härom kan väckas av ledamot av Sällskapet.  
Guldmedaljen får ej mer än en gång tilldelas samma person. 

 
§ 10 På högtidsdagen i oktober tilllkännager ordföranden, vilken eller vilka skrifter blivit belönade 

med pris eller medalj, och överlämnar dessa åt närvarande författare; åt frånvarande tillställs 
de med det snaraste genom sekreterarens försorg. 
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§ 11 Ändring av detta reglemente kan göras av Sällskapets nämnd under förutsättning att de med 
fonden avsedda syftena ej ändras.  

 
Protokollsanteckning: 
Med Sällskapet avses Nämnden, enligt Sällskapets gällande stadgar.  
 


