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1 § Ändamål för stipendium samt krav som skall uppfyllas av stipendiat framgår av respektive 

fondreglemente. 
 
2 § Behörig att söka stipendium är, om icke annat mer preciserat krav uppställes i respektive 

fonds reglemente, medlem av Medicinska Föreningen som fullgjort sina skyldigheter 
gentemot föreningen. 

 
3 § Ledamöter av Medicinska Föreningens styrelse eller organ som bereder stipendieärenden är 

ej behöriga att söka stipendier. 
 
4 § Ansökningshandlingar vilka skall inlämnas av stipendiesökande framgår av respektive 

fondreglemente. Föreningens styrelse kan besluta om utökande av ansökningshandlingar för 
visst stipendium. 

 
5 § Tid för ledigkungörande samt sista ansökningsdag för respektive stipendium fastställes av 

föreningens styrelse, då detta ej framgår av aktuellt fondreglemente. 
 
6 § Stipendiebelopp framräknas i enlighet med respektive fondreglemente, av föreningens 

skattmästare. Då exakt stipendiebelopp ej framgår av fondreglemente beslutar föreningens 
styrelse om detta. Styrelsen beslutar även om uppdelning av stipendiebelopp, då detta kan 
ske enligt fondreglemente. 

 
7 § Vid tid för ledigkungörande åligger det Sociala Utskottet att genom anslag inom 

föreningslokal eller genom personlig försändelse till föreningsmedlem utlysa respektive 
stipendium. 

 
8 § Efter ansökningstidens utgång sammanträder Sociala Utskottet, 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 Sociala Utskottet att kontrollera att de 
föreslagna stipendiaterna uppfyller de krav som uppställts för respektive stipendium. 

 
9 § Sedan Sociala Utskottets förslag 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 mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal avgör lottning. 

 



10 § Stipendiesökande som ej tilldelats stipendium skall meddelas detta genom Sociala Utskottets 
försorg. 
Till stipendiesökande som tilldelats stipendium skall aktuellt stipendiebelopp snarast 
utbetalas genom skattmästarens försorg. 

 
11 § 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 Sociala Utskottet. 
Där det i fondreglemente fastslås att stipendiat efter resans slut skall inkomma med skriftlig 
redogörelse för stipendiets användning, åligger det Sociala Utskottet att tillse att sådan 
redogörelse inkommer. 

 
12 § Vid tillfälle då stipendium utdelats och grunden för stipendiets givande upphävts åligger det 

Sociala Utskottet att återvinna utdelade medel. Sådana medel tillföres aktuell fonds kapital. 
 
13 § Vid tillfälle då det ej finns någon sökande som uppfyller stipendiets krav sker ingen 

utdelning, stipendiemedlem återföres då till fondens kapital. 
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