
 
 
Reglemente för stiftelsen F. Lennmalms forskningsfond 
 
 
§ 1. Frithiof Lennmalms forskningsfond, ursprungligen stor 15,000 kronor, stiftad den 24 september 
1918 och överlämnad till Svenska Läkaresällskapet den 20 november samma år, har till ändamål att 
genom sin ränteavkastning sätta Sällskapet i tillfälle att utdela pris åt yngre forskare för förtjänstfulla 
arbeten över ämnen, tillhörande det neurologiska, försäkringsmedicinska eller syfilidologiska 
forskningsområdet. 
 
§ 2. Fonden, som i Sällskapets räkenskaper skall hava sitt särskilda konto, förvaltas av Sällskapets 
nämnd. Fondens räkenskaper avslutas årligen med den 30 september och granskas av Sällskapets 
revisorer. 
 
§ 3. Sedan 20% av fondens avkastning avsatts till kapitalet utdelas vart annat år (udda år) pris med 
utnyttjande av resterande avkastning. 
 
§ 4. I januari månad det år priset skall utdelas väljer Sällskapet efter förslag av nämnden tre 
sakkunniga för avgivande av utlåtande angående prisets utdelning; och bör innehavaren av Per Henrik 
Malmstens professur i nervsjukdomar vid Karolinska institutet alltid utses till en av de sakkunniga 
 
Därest någon av de utsedda sakkunniga varder förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, skall Sällskapet så 
fort som möjligt utse ny sakkunnig i den avgångnes ställe. 
 
§ 5. De sakkunniga äga att granska och bedöma de skrifter, som under de fyra prisutdelningsåret 
föregående kalenderåren utgivits över ämnen, tillhörande det neurologiska, försäkringsmedicinska och 
syfilidologiska området; och skola de sakkunniga senast före utgången av maj månad till Sällskapets 
sekreterare avlämna antingen ett samfällt eller var och en sitt särskilda utlåtande, huruvida priset bör 
utdelas och, i ty fall, vilken författare bör erhålla detsamma. 
 
§ 6. Efter det att nämnden tagit del av de sakkunnigas utlåtande, skall nämnden på första 
sammankomsten i september skriftligen meddela Sällskapet resultatet av de sakkunnigas granskning. I 
det fall, att samtliga eller två av de sakkunniga föreslagit en och samma person till erhållande av 
priset, anmäler nämnden dessas förslag till stadfästelse av Sällskapet; i övriga fall skall nämnden 
avgiva eget yttrande, huruvida och till vem priset bör utdelas. 
Nämndens skrivelse intages i protokollet för dagen och vid följande sammankomst fattar Sällskapet 
sitt beslut angående priset. 
 
§ 7. På högtidsdagen i oktober tillkännagiver ordföranden Sällskapets beslut och överlämnar priset till 
den person, som hedrats med denna utmärkelse, om han är närvarande; åt frånvarande tillsändes priset, 
med det snaraste genom sekreterarens försorg. 
 
§ 8. Varje gång, som fondens kapital på grund av räntetillskott eller av annan anledning fördubblats, 
skall Sällskapet efter förslag av nämnden bestämma, huruvida prisets storlek eller antalet pris skall 
öka. 
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§ 9. Ändringar i detta reglemente kunna göras, med villkor att det med fonden avsedda syftemålet 
iakttages. Väckes förslag till ändring, skall nämnden däröver avgiva utlåtande, innan frågan av 
Sällskapet avgöres. 
 
Angående fondens tillkomst se Sv. Läkaresällsk. Förh. d. 26 nov. 1918. Reglementet antaget d. 29 april 1919. 
Ändr.: SLS 3 sept. 1968, betr.regl. § 3 (fr 1.000 till 3.500 kronor). 
Ändr.: Nämnden 6 nov. 1979, betr. regl. § 3 (från 3.500 till 12.000 kronor). 


