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§1

Detta reglemente reglerar hur Medicinska Föreningen skall fullgöra sin uppgift som
förvaltare av de stiftelser (”stiftelserna”) som har Föreningen som förvaltare.

§2

Utöver vad som åligger Fullmäktige enligt lag, stadgar och reglemente, är det styrelsen
som fullgör Föreningens åligganden som förvaltare av stiftelserna. Styrelsen skall i
förvaltningen biträdas av Förvaltningsutkottet.

§3

Föreningens förvaltning av stiftelserna regleras av:
1.
stiftelselagen och tillhörande författningar
2.
föreskrifter i stiftelsernas stiftelseförordnanden
3.
MF:s stadgar
4.
detta reglemente, och
5.
eventuellt för stiftelsen särskilt utfärdat reglemente
i nu nämnd ordning.

§4

Stiftelserna utgör självständiga juridiska personer. Då MF handlar å stiftelses vägnar
skall det tydligt framgå att handlingen sker i MF:s egenskap av förvaltare av stiftelsen.

§5

Styrelsen beslutar om teckning av stiftelses firma.

§6

Revisionsberättelser för stiftelserna skall såsom rapportärende föredragas inför
Fullmäktige.

Om förvaltning av stiftelsernas kapital
§7

Stiftelses kapital skall placeras i enlighet med föreskrifterna i stiftelsens
stiftelseförordnande. Om inte annat sägs i stiftelseförordnandet, skall stiftelses kapital
placeras genom en eller flera investeringsfonder eller diskretionärt genom extern
kapitalförvaltare i enlighet med avtal mellan stiftelsen och sådan förvaltare. Styrelsen
beslutar om hur en stiftelses kapital skall förvaltas och om tecknande och uppsägning av
avtal med fondbolag eller kapitalförvaltare. Kapital får förvaltas gemensamt för flera
stiftelser. Stiftelsernas kapital får dock ej förvaltas gemensamt med Föreningens eget
kapital.

§8

Utöver vad som framgår av stiftelseförordnandet, skall placering enligt §7 ske i enligt
med en placeringsinstruktion som av Fullmäktige utfärdas för varje stiftelse eller, om
flera stiftelsers kapital placeras gemensamt, för varje grupp av stiftelser som har sitt
kapital gemensamt placerat.
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Om stipendier
§9

Av stiftelsens stiftelseförordnande framgår om stiftelsen kan utdela stipendium och i så
fall till vilket ändamål och vilka krav som skall ställas på stipendiat. Av stiftelsens
reglemente framgår vilka särskilda krav som därutöver ställs på stipendiat och
utdelandet i övrigt.
För utdelande av stipendier gäller 10-22 §§ om ej annat anges i stiftelses
stiftelseförordnande eller reglemente. Om det i stiftelseförordnande eller i stiftelses
reglemente finns bestämmelser som avviker från 10-22 §§, skall de bestämmelserna
gälla.

§10

Om stiftelse kan utdela stipendium beslutar styrelsen om stipendieutdelning.

§11

Ledamöter av Medicinska Föreningens styrelse eller organ som bereder
stipendieärenden är ej behöriga att söka stipendier.

§12

För beredning av stipendieärenden skall Fullmäktige utse en stipendieprövningsnämnd.
Nämnden skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter varav en ordförande. Valbara
till stipendieprövningsnämnden är föreningsmedlemmar. Minst en ledamot av
stipendieprövningsnämnd skall dock också vara ledamot av styrelsen. För
stipendieprövningsnämnd gäller vad som i stadgarna allmänt är föreskrivet för
beredande organ inom Föreningen.

§13

Ansökningshandlingar vilka skall inlämnas av stipendiesökande framgår av respektive
stiftelses stiftelseförordnande och reglemente. Styrelsen kan besluta om utökande av
ansökningshandlingar för visst stipendium.

§14

Tid för ledigkungörande, sista ansökningsdag för stipendium samt tid för utdelande
fastställes av föreningens styrelse, då detta ej framgår av stiftelseförordnande eller
stiftelsens reglemente.

§15

Stipendiebelopp framräknas i enlighet med föreskrifter i stiftelseförordnandet samt
respektive stiftelses reglemente, av skattmästaren.

§16

Vid tid för ledigkungörande åligger det stipendieprövningsnämnden att genom anslag
inom föreningslokal eller genom Föreningens tidskrift utlysa respektive stipendium.

§17

Efter ansökningstidens utgång sammanträder stipendieprövningsnämnden, så snart
lämpligen kan ske, för att till styrelsen avgiva yttrande och framlägga förslag på möjliga
stipendiater. Förslag skall framläggas skriftligen inför styrelsen. Det åligger
stipendieprövningsnämnden att kontrollera att de föreslagna stipendiaterna uppfyller de
krav som uppställts för respektive stipendium.

§18

Sedan stipendieprövningsnämndens förslag har inkommit till styrelsen skall denna
snarast möjligt sammanträda för val av stipendiat. Anses av hälften av de närvarande
ledamöterna ingen av de sökande lämplig, förfaller stipendiets utdelning för det
innevarande året.
Bland de lämpliga sökande utses stipendiat genom omröstning, varvid iakttages, att
definitivt beslut skall fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lottning.
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§19

Stipendiesökande som ej tilldelats stipendium skall meddelas detta genom
stipendieprövningsnämndens försorg.
Till stipendiesökande som tilldelats stipendium skall aktuellt stipendiebelopp snarast
utbetalas genom skattmästarens försorg.

§20

Vad gäller resestipendier skall stipendieresan anträdas senast under loppet av följande
kalenderår, såvida ej styrelsen på därom gjord ansökan annat medgiver. Att så verkligen
sker kontrolleras av stipendieprövningsnämnd.
Då det i stiftelseförordnande eller reglemente fastslås att stipendiat efter resans slut skall
inkomma med skriftlig redogörelse för stipendiets användning, åligger det
stipendieprövningsnämnd att tillse att sådan redogörelse inkommer.

§21

Vid tillfälle då stipendium utdelats och grunden för stipendiets givande upphävts åligger
det stipendieprövningsnämnd att återvinna utdelade medel. Sådana medel tillföres
aktuell stiftelses kapital.

§22

Vid tillfälle då det ej finns någon sökande som uppfyller stipendiets krav sker ingen
utdelning. Stipendiemedlen återföres då till stiftelsens kapital.

Om reglementen
§23

Fullmäktige kan för varje stiftelse utfärda ett särskilt reglemente med bestämmelser som
skall gälla för stiftelsen utöver bestämmelserna i detta reglemente.

§24

Om ändring av detta reglemente är föreskrivet i Medicinska Föreningens stadgar.
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