
 
 
 
Reglemente för Oscar Medins forskningsfond 
 
§ 1. Oscar Medins forskningsfond, ursprungligen stor 3.514:20 kronor, stiftad av änkefru 

Gerda Medin, född Abramson, genom testamente den 11 juni 1945 och överlämnad 
till Svenska Läkaresällskapet den 29 januari 1952, har till ändamål att genom sin 
ränteavkastning sätta Svenska Läkaresällskapet i tillfälle att med pris belöna 
värdefulla, av inländska ledamöter av Svenska Läkaresällskapet författade arbeten i 
pediatrik. 

 
§ 2. Fonden, som i Sällskapets räkenskaper skall hava sitt särskilda konto och förvaltas av 

Sällskapets nämnd, skall genom räntemedlens läggande tillo kapitalet ökas tillo ett 
belopp av tiotusen (10.000) kronor. 

 
 Fondens räkenskaper avslutas årligen med den 30 september och granskas av 

Sällskapets revisorer. 
 
§ 3. Sedan fondens kapital uppnått ett belopp av 10.000 kronor, skall vart fjärde år 

räntemedlen sedan minst 1/6 av desamma årligen lagts till kapitalet i jämna hundratal 
utdelas såsom fondens pris. 

 
 Vad som icke utdelas lägges till fondens kapital. 
 
§ 4. I september månad före varje prisutdelningsår bestämmer Sällskapet, efter förslag av 

nämnden, storleken av nästkommande års pris. På Sällskapets högtidsdag 
tillkännagiver ordföranden det utfästa priset jämte bestämmelserna därför. 
Sekreteraren kungör därefter detta ofördröjligen i Sällskapets tidskrift. 

 
§ 5. I januari månad det år, priset skall utdelas, väljer Sällskapet, efter förslag av nämnden, 

tre sakkunniga för avgivande av utlåtande angående prisets utdelning. Blir sakkunnig 
förhindrad att fullgöra uppdraget, utser Sällskapet snarast en annan sakkunnig i dennes 
ställe. 

 
§ 6. De sakkunniga äga att granska och bedöma under de fyra prisutdelningsåret närmast 

föregående kalenderåren av trycket utkomna arbeten i pediatrik, som icke blivit i 
annan ordning med något av Svenska Läkaresällskapets pris belönade. Föreutgången 
av maj månad skola de sakkunniga till Sällskapets sekreterare avlämna antingen ett 
samfällt eller särskilda utlåtanden om priset bör utdelas och i så fall, vilken författare 
som bör erhålla det. 

 
§ 7. Sedan nämnden tagit del av de tre sakkunnigas utlåtanden, skall nämnden på första 

sammankomsten i september skriftligen meddela Sällskapet resultatet av de 
sakkunnigas granskning. Om minst två av de sakkunniga föreslagit en och samma 
person till erhållande av priset, anmäler nämnden detta förslag till stadfästelse av 



Sällskapet; i annat fall skall nämnden avgiva eget yttrande om och till vem priset bör 
utdelas. Vid följande sammankomst fattar Sällskapet beslut i saken. 

 
§ 8.  På högtidsdagen i oktober tillkännagiver ordföranden Sällskapets beslut och 

överlämnas priset till den person, som hedrats med denna utmärkelse och är 
närvarande; frånvarande pristagare tillställes priset genom sekreterarens försorg. 

 
§ 9. Ändringar i detta reglemente kunna göras med villkor att det med fonden avsedda 

syftemålet iakttas. Väcks förslag om ändring, skall nämnden däröver avgiva utlåtande, 
innan frågan av Sällskapet avgörs. 

 
 
Angående fondens tillkomst se Sv. Läkaresällsk. Förh. D. 29 jan. 1952. Reglementet antaget 
d. 17 maj 1955. 


