Reglemente för Schlasbergs fond
§ 1.

Heiman Isak Schlasbergs fond, ursprungligen stor 10,000 kronor, stiftad av fröken Jenny Schlasberg
genom testamente den 26 maj 1943 och överlämnad till Svenska Läkaresällskapet den 8 februari 1944
har till ändamål att genom sin ränteavkastning främja vetenskaplig forskning genom att sätta
Sällskapet i tillfälle att utdela pris för förtjänstfulla arbeten över ämnen inom dermatologien och
venereologien.

§ 2.

Fonden, som i Sällskapets räkenskaper skall hava sitt särskilda konto, förvaltas av Sällskapets nämnd.
Fondens räkenskaper avslutas årligen med den 30 september och granskas av Sällskapets revisorer.

§ 3.

Sedan av fondens årliga avkastning minst en tiondedel blivit lagd till dess kapital, användes återstoden
av räntemedlen i jämna hundratal kronor till utdelning utan ansökan vart tredje år med början år 1948
av pris för det bästa under den gångna treårsperioden av svenska läkare författade arbetet inom
dermatologiens eller venereologiens områden.

§ 4.

I januari månad det år priset skall utdelas, väljer Sällskapet efter förslag av nämnden trenne
sakkunniga för avgivande av utlåtande angående prisets utdelning. Därest någon av de utsedda
sakkunniga är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, skall Sällskapet så fort som möjligt utse ny
sakkunnig i den avgångnes ställe.

§ 5.

De sakkunniga äga att granska och bedöma de under de tre prisutdelningsåret närmast föregående
kalenderåren utkomna arbeten i dermatologi och venereologi, som icke blivit i någon annan ordning
med något Svenska Läkaresällskapets pris belönade; och skola de sakkunniga senast före utgången av
april månad till Sällskapets sekreterare avlämna antingen ett samfällt eller särskilda utlåtanden,
huruvida priset bör utdelas och, i ty fall, vilken författare som bör erhålla detsamma.

§ 6.

Efter det att nämnden tagit del av de sakkunnigas utlåtanden, skall nämnden vid sista sammankomsten
i maj skriftligen meddela Sällskapet resultatet av de sakkunnigas granskning. I det fall att samtliga
eller två av de sakkunniga föreslagit en och samma person till erhållande av priset, anmäler nämnden
dessas förslag till stadfästelse av Sällskapet; i övriga fall skall nämnden avgiva eget yttrande, huruvida
och till vem priset bör utdelas.
Nämndens skrivelse intas i protokollet för dagen och vid följande sammankomst fattar Sällskapet
beslut angående prisets utdelande.

§ 7.

På årsdagen av dr Schlasbergs död den 28 juli överlämnas priset till pristagaren. Vid Sällskapets
högtidsdag i oktober, till vilken pristagaren inbjudes närvara, meddelas vem som erhållit priset.

§ 8.

Skulle nämnden finna, att vid något tillfälle anledning saknas att utdela priset, t ex att sådant arbete ej
förefinnes, som kan anses priset värdigt, äger nämnden bestämma, att den disponibla summan må
användas för något annat ändamål, liggande inom Sällskapets verksamhetsområde. Förslag härom
avgives i därpå följande november månad av nämnden in pleno samtidigt med budgetförslaget och vid
följande sammankomst fattar Sällskapet beslut om medlens användning.
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§ 9.

Ändringar i detta reglemente kunna göras med villkor att det med fonden avsedda syftemålet iakttages.
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