Reglemente för Erna Ebelings fond till främjande av forskning och utveckling inom
medicinsk fysik och medicinsk teknik

§ 1 Erna Ebelings fond, stiftad av fröken Erna Emilia Ebeling genom testamente den 6 januari 1960, har till
ändamål att främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik.
§ 2 Fonden, som i Sällskapets räkenskaper skall hava sitt särskilda konto, förvaltas av Sällskapets nämnd.
Fondens medel skola genom insättning å bankräkning i Sällskapets namn eller på annat lämpligt sätt göras
räntebärande. Fondens räkenskaper avslutas årligen med den 30 september och granskas av Sällskapets
revisor.
§ 3 Fondens avkastning skall årligen, sedan skäligt förvaltningsbidrag, tillgodoförts Sällskapet, såsom ett
eller flera pris utdelas till person eller personer, som inom medicinsk fysik eller medicinsk teknik utfört
framstående forskning eller gjort annan värdefull insats. När särskilda skäl äro därtill, må även någon del av
fondens kapital tagas i anspråk för utdelning.
Ej utbetald prissumma skall tillföras fondens kapital.
§ 4 I september varje år låter Sällskapets sekreterare efter anmälan av nämnden i Sällskapets tidskrift införa
tillkännagivande att motiverade förslag till mottagare av årets pris må ingivas till Sällskapet före den 15
nästkommande oktober. I tillkännagivandet skall prisets storlek angivas.
§ 5 Så snart ske kan efter den 15 oktober skall styrelsen i Sektionen för medicins fysik och teknik upprätta
och till Sällskapet inkomma med förslag på den eller de personer, som bör erhålla pris. Vid upprättandet av
sitt förslag är styrelsen icke bunden av de i § 4 nämnda förslagen.
§ 6 Sedan stylelsens förslag inkommit, fattar Sällskapet inom november månad beslut i ärendet. Är
styrelsens beslut enhälligt, skall det fastställas av Sällskapet; i annat fall anställes omröstning mellan de
föreslagna.
Beslutat pris utdelas å sektionens årsmöte.
§ 7 Ändringar i detta reglemente må göras under förutsättning att det med fonden avsedda syftet iakttages.
Ändring kan icke av Sällskapet beslutas med mindre de godkänts av styrelsen.
§ 8 Upplöses Sektionen för medicinsk fysik och teknik äger Sällskapet att ensamt bestämma rörande fonden

