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§1

Detta reglemente innehåller bestämmelser om Medicinska Föreningens grafplats, med
nummer 22 2 21A 137 på Norra Begravningsplatsen i Solna, vilken Medicinska Föreningen
innehar gravrätten för.

§2

Förvaltningsutskottet ansvarar för förvaltningen av grafplatsen. För vård och skötseln av
grafplatsen finns en särskild person, gravvårdaren, utsedd. För denne gäller särskild
instruktion.

§3

Styrelsen beslutar om gravsättning i grafplatsen i enlighet med vad som föreskrives i detta
reglemente.

§4

För att få begravas i Medicinska Föreningens grafplats skall den avlidne
1. ha varit Inspektor,
2. ha varit hedersledamot,
3. ha varit förtroendevald inom Föreningen och avlidit under utövandet av sitt
förtroendeuppdrag inom Föreningen,
4. ha varit förtroendevald inom Föreningen och ha fullgjort sina åligganden utan
invändningar,
5. ha varit lärare vid Karolinska Institutet och därvid ha varit omtyckt och uppskattad av
studenterna, eller
6. annars ha gynnat Föreningen och/eller dess medlemmar på ett förtjänstfullt sätt.
Avlidna som faller under 1-3 ovan har alltid rätt att gravsättas i grafplatsen så länge som plats
finns. När det gäller avlidna enligt 4-6 ovan äger styrelsen avväga den avlidnes betydelse för
Föreningen och dess medlemmar gentemot antalet lediga platser i grafplatsen och därmed
göra prioriteringar. När sådana prioriteringar om gravsättning görs, skall person som har varit
Föreningens gravvårdare äga företräde framför person som ej har varit det.

§5

Ansökan om grafsättning i grafplatsen görs av dödsboet hos styrelsen. Ansökan skall
innehålla uppgift om den avlidnes förhållande till Föreningen, om det ej är uppenbart
onödigt, samt om ansökan avser gravsättning av kista eller urna. Styrelsen skall därpå snarast
sammanträda för att fatta beslut i ärendet. Beslutet skall snarast meddelas dödsboet samt, om
det är positivt, Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning, genom vederbörlig handling.

§6

Styrelsen skall erbjuda de anhöriga till en avliden enligt punkt 3 i 4 § att låta den avlidne bli
begravd i grafplatsen. När det gäller avlidna enligt punkterna 1-2 och 4-6 kan styrelsen
besluta att lämna sådant erbjudande om den finner det passande. Då erbjudande om
begravning har skett behöver ansökan om grafsättning ej ske men i övrigt gäller vad som
föreskrives i 5 §.

§7

Vid gravsättning i grafplatsen svarar dödsboet för alla kostnader för begravningen förutom
för grafplatsen och skötseln av den, om inte styrelsen beslutar annorlunda.
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§8

Person som anges i 4 § kan hos styrelsen ansöka om att få reservera plats i grafplatsen.
Bestämmelserna i 4 § skall iakttagas. Reserverad grafplats får ej användas för gravsättning av
annan person än den som har reserverat platsen. Om synnerliga skäl föreligger får Föreningen
avskriva reservation, vilket snarast skall meddelas den person som hade reserverat platsen.

§9

När grafplatsen är fullbelagd skall styrelsen till Fullmäktige inkomma med proposition om
hur den uppkomna situationen skall lösas.

