
 

Statuter för SFVH:s resestipendium, fastställda vid styrelsemöte 2016-10-12 

1. Stipendiet ska tilldelas vetenskapligt eller utvecklingsarbete inom det vårdhygieniska 

ämnesområdet som avser presenteras på internationellt organiserad kongress inom 

området (ex. IFIC, HIS, ECMIDD). 

2. Stipendiet ska användas som ersättning för redovisade kostnader för resa, 

kongressavgift och logi och betalas ut i efterskott. Beviljat stipendiebelopp kan aldrig 

överskrida de faktiska kostnaderna. 

3. Stipendiesumman fastställs av styrelsen senast 31 mars varje år. Om föreningens 

ekonomi inte medger en sådan utgift utdelas inget stipendium, vilket annonseras i 

god tid på hemsidan. 

4. Maximalt tre stipendier delas ut varje år, maximalt belopp för varje stipendium är 

10.000 kr. 

5. Stipendiet kan endast tilldelas sökande som vid ansökningstillfället är medlem i SFVH 

innevarande år och har varit medlem förutvarande år, vilket ska tolkas som att 

medlemsavgift för förutvarande år var inbetalad senast vid årsmötet. 

6. Stipendiet tilldelas endast medlem vars bidrag accepteras av vetenskaplig kongress. 

Det ska tolkas som att beslut om tilldelning kan fattas innan bidraget accepterats, 

men utbetalning kan tidigast ske när bevis om acceptans presenterats och faktiska 

kostnader redovisats. 

7. Endast försteförfattaren till varje enskilt arbete kan söka. 

8. Stipendiat ska presentera sitt arbete i form av föredrag eller poster vid SFVH:s 

hygiendagar, dessutom ska en kort rapport publiceras på SFVH:s hemsida. 

9. Till ansökan ska bifogas det abstract sökanden skickat eller avser skicka till 

kongressekretariatet. I övrigt ska ansökan innehålla alla relevanta uppgifter om 

reseort, kongress, budgeterade eller erlagda kostnader för kongressdeltagande, resa 

och logi samt erhållna eller sökta bidrag från annan anslagsgivare. 

10. Ansökan kan göras en gång årligen och ska alltid gälla kongress som arrangeras det år 

ansökan lämnas in. Ansökan ska vara stipendiejuryn tillhanda senast 31 oktober. 

11. Juryn meddelar varje sökande och styrelsen sitt beslut senast 30 november. Namn 

och kontaktuppgifter på juryns ledamöter publiceras på SFVHs hemsida. 

 

Stipendiejury 

En stipendiejury bedömer inkomna ansökningar och utser 0-3 stipendiater. Juryns beslut kan 
inte överklagas. Juryn består av tre ledamöter varav en är sammankallande. Jurymedlem ska 
vara medlem i SFVH men får ej vara ledamot av SFVH:s styrelse. Juryn ska ha för uppgiften 
relevant kompetens. Juryns ledamöter utses av SFVH:s styrelse. Mandattiden är tre år, en 
jurymedlem utses varje år. 


