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Stadgar för Geologiska Föreningens Jubileumsfond  
 
§ 1 Geologiska Föreningens Jubileumsfond instiftades enligt beslut av styrelsen den 22  
augusti 1996. Stadgarna för fonden reviderades den 9 januari 2004. Fondens ändamål är  
att med priser belöna och stimulera, enligt § 2, dels betydande vetenskaplig forskning,  
dels betydande populärvetenskaplig verksamhet.  
 
§ 2 Klass I. Vart femte år utdelas ett av följande priser:  
 
a. Geologiska Föreningens Törnebohmpris (the Geological Society’s Törnebohm  
Award), inom områdena mineralogi, pr ekambrisk geologi och tektonik och geodynamik med 
början år 2014. (Utdelades även 1996).  
 
b. Geologiska Föreningens Linnarssonpris (the Geological Society’s Linnarsson  
Award), inom områdena historisk geologi, paleontologi och biostratigrafi samt  
maringeologi med början år 2019. (Utdelades även 2001).  
 
c.  Geologiska Föreningens De Geerpris (the Geological Society’s De Geer Award),  
inom områdena kvartärgeologi och kvartär biostratigrafi, litostratigrafi samt maringeologi med 
början år 2004.  
 
d. Geologiska Föreningens Tilaspris (the Geological Society’s Tilas Award), inom geologin 
hörande områden som faller utanför de i a–c angivna utdelas med början år 2009.  
 
 
Klass IIa  
Med början år 2008 kan utdelas vart femte år ettdera av följande priser:  
 
Geologiska Föreningens Erdmannpris (the Geological Society’s Erdmann Award) inom 
områdena mineralogi och petrologi.  
 
Geologiska Föreningens Lindgrenpris (the Geological Society’s Lindgren Award) inom 
områdena malmgeologi och ekonomisk geologi. (Utdelades även 2000).  
 
Geologiska Föreningens Wickmanpris (the Geological Society’s Award) inom områdena 
geokemi och isotopgeologi. (Utdelades även 2003).  
 
Geologiska Föreningens Rambergpris (the Geological Society’s Ramberg Award) inom 
områdena strukturgeolog i samt närliggande områden.  
 
 
Klass IIb  
Med början år 2006 kan utdelas vart femte år ettdera av följande priser:  
 
Geologiska Föreningens Angelinpris (the Geological Society’s Angelin Award) inom området 
allmän och systematisk paleontologi. 
 



Geologiska Föreningens Nathorstpris (the Geological Society’s Nathorst Award) inom 
områdena paleozoologi, paleobotanik och mikropaleontologi. (Utdelades även 2001).  
 
Geologiska Föreningens Pettersson pris (the Geological Society’s Pettersson Award) inom 
områdena maringeologi och stratigrafi.  
 
Geologiska Föreningens pris (the Geological Society’s Award) inom områdena prekvartär 
sedimentologi och sedimentpetrologi.  
 
 
Klass IIc  
Med början år 2007 kan utdelas vart femte år ettdera av följande priser:  
 
Geologiska Föreningens Torellpris (the Geological Society’ s Torell Award) inom  
områdena glacialgeologi och polarforskning samt närliggande områden (utdelades även 2002).  
 
Geologiska Föreningens von Postpris (the Geological Society’s von Post Award) inom 
områdena kvartär biostratigrafi och kvartär paleoekologi.  
 
Geologiska Föreningens Munthepris (the Geological Society’s Munthe Award)  inom området 
kvartär utvecklingshistoria.  
 
Geologiska Föreningens Hjulströmpris (the Geological Society’s Hjulström Award) inom 
området sedimentologi.  
 
 
Klass IId  
Med början år 2005 utdelas vart femte år Geologiska Föreningens Hiärnepris för betydande 
populärvetenskaplig verksamhet inom det geovetenskapliga området.  (Utdelades även 1999).  
 
 
Klass IIe 

Med början år 2013 utdelas Geologiska Föreningens Bergströmspris årligen, eller de år när 
Geologiska Styrelsen beslutar så, till unga geoforskare  som redan tidigt i sin vetenskapliga karriär 
gjort betydande insatser för geovetenskaperna. Priset består av ett diplom, en prissumma på  
10 000 SEK och, om inte pristagaren redan är medlem, ett års medlemskap i Geologiska 
Föreningen. 

Kriterier: 
• Bedömningen kommer i huvudsak att grundas på artiklar den nominerade har publicerat 

tidigt i sin karriär och som försteförfattare. 
• priset kommer att ges till en geovetare med tydlig koppling till Sverige, genom antingen 

nationalitet, anställning eller forskning om svensk geologi. Kandidaten behöver inte vara 
svensk eller anställd i Sverige. 

• den nominerade ska ha doktorerat/avlagt sin fil.dr/ inom de senaste sju åren (för 2013 års 
pris innebär det år 2006 eller senare). 

§ 3 Priserna under Klass I utdelas efter förslag från medlemmarna. Priserna under klass II utdelas 
efter förslag från styrelsens ledamöter. Kungörelse om att förslag till mottagare av ett pris önskas 
ska göras i GFF, Geologiskt forum och på relevanta institutioners anslagstavlor före priset utdelas. 
Förslag skall vara motiverade och innehålla kort biografi och bibliografi.  



 
§ 4 Förslag behandlas av Geologiska Föreningens styrelse. Om så erfordras kan styrelsen utse en  
ad hockommitté att bistå styrelsen i val av pristagare i klass I.  
 
Protokoll förs ej vid dessa överläggningar, som är konfidentiella.  
 
§ 5 Beslut om prismottagare fattas av Geologiska Föreningens styrelse senast i februari.  
Minst fem ledamöter måste bifalla föreslagen kandidat. Prismotivering skall formuleras. Ett pris 
kan delas mellan flera mottagare.  
 
§ 6 Pristagare meddelas muntligt och skriftligt snarast efter beslut, varefter pressmeddelande kan 
utsändas. Priserna utdelas vid föreningens årsmöte.  
 
§ 7 Medel tillföres fonden genom av styrelsen fattat beslut om överföring från föreningens 
kassabehållning eller andra tillgångar. Medel kan också tillföras fonden genom bidrag. Medel som 
tillförs fonden kan ej användas för andra än för fonden stadgade ändamål.  
 
§ 8 Av fondens årliga avkastning får som mest 75 % disponeras för priser. Minst 25%  
skall återfonderas. Disponibla medel som ej utnyttjats under verksamhetsåret skall återfonderas. 
Avkastningen kan ej användas för andra än för fonden stadgade ändamål.  
 
§9 Temat för Geologiska Föreningens årsmöte bör, om möjligt, anknyta till det geologiska fält 
som priset avser och, om möjligt, innehålla föredrag av pristagare.  
 
§10 Dessa reviderade stadgar antogs av styrelsen den 9 januari 2004. Ändringar av stadgarna kan 
ske om minst fem av styrelsens sju ordinarie ledamöter bifaller förslaget på två, efter varandra 
följande ordinarie sammanträden.  
 


