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Underskrift

Stadgar för Stockholms Byggnadsförenings Stiftelse för
Isaak Hirschstipendiet
(antagna 2 december 1987)
(Utdrag)
Namn

§ 1.
Denna stiftelse, som tillskapats genom donationer 1898 och 1908 av medlemmen och
grosshandlaren Isaak Hirsch samt av Stockholms Byggnadsförening 1987 tillskjutna medel, har
namnet Stockholms Byggnadsförenings Stiftelse för Isaak Hirsch-stipendiet.

Ändamål
Stiftelsen har till huvudsaklig ändamål att främja landets näringsliv på så sätt att stiftelsen genom
utdelning av stipendier skall bereda hantverkare och andra motsvarande yrkesmän inom
föreningens verksamhetsområden vidareutbildning inom eller utom landet och på så sätt i allmänt
nyttigt intresse och ändamål bibehålla och främja yrkeskunnandet.
Stipendium

§ 2.
Stipendiet, benämnt Isaak Hirsch-stipendiet, utdelas i enlighet med stiftelsens stadgar och utgår av
stiftelsens avkastning. Stipendiat erhåller även ett diplom.

Stipendiat

§ 3.
Stipendiat skall vara medborgare i något av de nordiska länderna.

Jury

§ 4.
Stipendiat utses av en jury bestående av sju personer, nämligen ordföranden i Stockholms
Byggnadsförening, som är juryns ordförande, jämte sex av föreningen valda ledamöter, som utses
på förslag av föreningens styrelse. Murmestare Embetet i Stockholm och Stockholms
Stadsmuseum ges tillfälle att till styrelsen föreslå vardera an av dessa sex ledamöter.
Sammansättningen skall i görligaste mån omfatta olika hantverks- och yrkesområden
Juryledamot utses för en tid av högst fem år. Av juryns medlemmar må högst tre omväljas för ny
period. Juryledamot deltager i juryn under högst två på varandra följande perioder. Juryn är
beslutmässig, då minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Har skiljaktiga meningar förekommit, får ej de tas till protokollet eller eljest yppas.

Periodicitet

§ 5.
Stipendiet utdelas normalt årligen i samband med något av första halvårets föreningsmöten.

Förslag till
stipendiat

§ 6.
Förslag om kandidat till stipendiat kan lämnas av envar medlem i Stockholms Byggnadsförening.
Förslag innehållande uppgift om kandidatens namn samt allmän motivering för förslaget skall för att
komma under omprövning vara ingivet i slutet kuvert till Stockholms Byggnadsförenings kansli före
utgången av december månad före det år stipendiet skall utdelas.
Ansökan om stipendium kan även inlämnas av kandidat.

Stipendiats
åliggande

§ 7.
För utbetalning av stipendium erfordras att stipendiat skriftligen förklarar sig villig att genomföra av
juryn eller accepterad vidareutbildning samt att vid bristande genomförande återbetala uppburet
stipendium.

