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Stadgar för Stockholms Byggnadsförenings
Jubileumsstiftelse
(antagna 6 mars 1957)
(Utdrag)
Namn
Ändamål

§ 1.
Denna stiftelse, som tillskapats genom en av Stockholms Byggnadsförening i anledning av dess
100-årsjubileum överlämnad gåva, och vars namn är Stockholms Byggnadsförenings
Jubileumsstiftelse, har till ändamål att ekonomiskt understödja och belöna sådan verksamhet, som
har till syfte att till allmänt gagn främja utvecklingen inom byggnadsfacket.

Jubileumspris

§ 2.
Av stiftelsens avkastning skall årligen där så ske kan å föreningens högtidsdag utdelas ett pris
”Stockholms Byggnadsförenings jubileumspris”, som två på varandra följande år utgår som
belöning för en under senare år gjord insats av största värde för utvecklingen inom byggnadsfacket
och vart tredje år som bidrag till lösandet av en för byggnadsfacket betydelsefull fråga. I förra fallet
benämnes priset hederspris och mottagaren hederspristagare, i senare fallet stipendium och
stipendiat.

Hederspristagare

§ 3.
Till hederspristagare kan utses medborgare i något av de nordiska länderna.

Stipendiat
Stipendiat skall vara svensk medborgare.
Jury

§ 4.
Hederspristagare respektive stipendiat utses av en jury bestående av tio personer, nämligen
ordföranden i Stockholms Byggnadsförening, som är juryns ordförande, samt nio av föreningen för
högst fem år valda ledamöter. Av juryns medlemmar må högst fem omväljas för ny period. För
besluts fattande erfordras att minst sex jurymän äro närvarande. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst. Hava skiljaktiga meningar förekommit får ej de tagas till protokollet eller eljest yppas.

Förslag till
hederspristagare

§ 5.
Förslag om kandidat till hederspriset kan lämnas av envar medlem i Stockholms
Byggnadsförening. Dylikt förslag, innehållande uppgifter om kandidatens namn samt allmän
motivering för förslaget, skall för att komma under omprövning i slutet kuvert vara ingivet till
Stockholms Byggnadsförenings kansli före utgången av september det år priset skall utdelas.

Ansökan om
stipendium

§ 6.
Ansökan om stipendiet, som skall avse teknisk-vetenskaplig verksamhet, skall vara ingiven till
Stockholms Byggnadsförenings kansli före utgången av oktober det år stipendiet skall utdelas.
Ansökan skall innehålla fullständig uppgift rörande sökandes namn och ålder, nuvarande
verksamhet samt en uttömmande redogörelse för det ändamål, vartill stipendiet skall användas
ävensom eventuella referenser.

Stipendiats
åliggande

§ 7.
Det skall åligga stipendiat att inom två år från det stipendiet utdelas till Stockholms
Byggnadsförening lämna redogörelse för det arbete som utförts med hjälp av stipendiet, ävensom
för uppnådd resultat.

