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Instruktioner vid utdelande av Mäster – till minne av Dan 

Grandér 

(Tidigare ”Instruktioner för Utbildningsutskottet vid val av MÄSTER”) 

Antagen: 1983-03-01 

Ändrad: 2004-09-15, 2018-02-26, 2021-05-20 

Utmärkelsen  

§1 Utmärkelsen Mäster utdelas till minne av Dan Grandér av Styrelsen på förslag av kårmedlemmar 

en gång per år till en lärare – eller undantagsvis flera lärare – involverade i utbildningen av 

Karolinska Institutets (KI:s) studenter. 

 

§2 Mäster utdelas till lärare som under en längre tid skött sin undervisning på ett inspirerande och 

pedagogiskt föredömligt sätt eller som initierat och genomfört varaktiga förbättringar av 

undervisningen. 

Nominering  

§3 Utbildningsrådet ansvarar för beredning av val av Mäster. Rådet ska minst en vecka innan 

nomineringsperiodens start informera kårmedlem om möjligheten att nominera till Mäster, vad 

utmärkelsen innebär, nomineringsperiod, nomineringens utformning samt vart nomineringen 

ska skickas.  

 

§4 Nomineringsperioden startar höstterminens femte vecka och löper under tre veckor. Datum 

fastställs av Rådet. Rådet beslutar även hur nomineringarna ska skickas in.  

 
§5 Nominering till Mäster ska innehålla kandidatens namn och arbetsplats (institution/klinik) samt 

en kortfattad beskrivning av kandidatens insatser och bidrag kopplat till KI:s 

utbildningsverksamhet. I beskrivningen ska det tydligt framgå på vilket sätt kravet i § 2 är 

uppfyllt.  

Beslut om utdelning 

§6 Inom en vecka efter nomineringsperioden slut ska Rådet diskutera och ta fram tre nomineringar 

som utmärker sig i enlighet med § 2. Finner Rådet ingen värdig Mäster bland nyinkomna 

nomineringar, bör Rådet överväga möjligheten att föreslå värdig Mäster med stöd av 

nomineringar inkomna tidigare år.  

 

§7 Rådets tre föreslagna nomineringar ska sedan under en veckas tid röstas om i ett val där samtliga 

kårmedlemmar har rösträtt. Beslut om hur röstning går till beslutas av Rådet, men information 

om röstning ska delges samtliga kårmedlemmar.  

 

§8 Styrelsen ska vid nästkommande sammanträde besluta att utse kandidaten med flest röster till 

Mäster. Rådets ordförande ansvarar för att bereda valet för styrelsen 

Utdelning och kungörande 

§9 Mottagare av Mäster erhåller en namnskylt och diplom från Föreningen, samt en prissumma om 

50 000 (femtiotusen) kronor från Jonas Grandér genom Familjen Einhorns stiftelse. 

Namnskylten är utförd i silver. Framsidan pryds av Mästers namn och en vertikal, röd linje. 
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Frånsidan pryds av texten ”för intresse och förmåga”. Diplomet utdelas inramat och utgöres av ett 

ark på vilket Mästers namn och titel samt beskrivning av utmärkelsen Mäster skrivits.   

 

§10 Utbetalning av prissumman på 50 000 kronor ansvarar Familjen Einhorns stiftelse för. För det 

fall stiftelsen inte längre är aktiv, tas ansvaret och åtagandet över av Dan Grandérs bror – Jonas 

Grandér. Utbetalning av prissumman på 50 000 kronor sker 5 år framåt med start hösten 2021 

till och med hösten 2025. Därefter behöver §9 och §10 omprövas.  

 

§11 Namnskylt och diplom utdelas av Utbildningsrådets ordförande vid Medicinska Föreningens 

Luciabal, dit Mäster med partner inbjudes. 

 

§12 Mottagare av Mäster kungörs både via Medicinska Föreningen och via Karolinska Institutet. För 

detta ansvarar Rådets ordförande. 


