Stadgar
för Gustaf Dalénmedaljens
utdelning
antagna av Chalmersska Ingenjörsföreningen vid sammanträden
11 dec. 1946, 6 juni 1947 och 5 maj 2001

§1 Medaljen kallas Gustaf Dalén‐medaljen till minne av chalmersingenjören, uppfinnaren
och nobelpristagaren fil. hedersdoktorn Gustaf Dalén.
§2 Medaljen bär på åtsidan Gustaf Daléns bild och på frånsidan Chalmersmärket med valspråket
Avancez och ”Chalmersska Ingenjörsföreningen” i ring omkring märket och präglas i
guld av 43mm storlek enligt stans, som ägs av Chalmersska Ingenjörsföreningen i Göteborg.
§3 Medaljen, som första gången utdelades år 1950, har enligt tidigare stadga utdelats vart
femte år t.o.m. år 2000. Efter stadgeändring gäller fr.o.m. år 2002 att medaljen utdelas
årligen vid ett allmänt medlemsmöte i Chalmersska Ingenjörsföreningen. Vid varje tillfälle
bör endast i undantagsfall mer än en medalj utdelas.
§4 Medaljen utdelas för förtjänstfull verksamhet som bygger på Chalmers tekniska högskolas
kompetensområden som spänner från teknikens matematiska och naturvetenskapliga
grunder via ingenjörstekniken i vid mening till teknikens industriella och samhälleliga förverkligande.
Till medaljör kan endast utses den kvinna eller man som har avlagt examen vid
Chalmers.
§5 Medaljkommittén består av fem ledamöter, varav en är sammankallande. Ledamöterna
utses av Ingenjörsföreningens styrelse efter samråd med lokalföreningarnas ordförande.
Mandattiden är högst tre år och minst en ny ledamot bör utses varje år.
§6 Förslag till medaljör kan framläggas av varje medlem av föreningen, av varje fakultetsmedlem
vid Chalmers samt av Ingenjörsföreningens och Chalmers ledningsorgan. Förslag
jämte motivering, dess bakgrund och översiktlig meritförteckning skall skriftligen insändas till
Ingenjörsföreningens sekreterare senast vid utgången av oktober månad året före
utdelningen. Det åligger medaljkommittén att på lämpligt sätt informera förslagsställare om
medaljproceduren.
§7 Medaljkommittén skall avge sitt skriftliga, underbyggda utlåtande innehållande bl.a. en
kortfattad separat publicerbar motivering till Ingenjörsföreningens styrelse före utgången av
februari månad det år medaljen skall utdelas.
§8 Den kandidat, som erhållit fyra av medaljkommitténs fem röster, utses av Chalmersska
Ingenjörsföreningens styrelse att erhålla medaljen.
§9 Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar inlämnas skriftligen till föreningens
styrelse, som äger att vid närmaste sammanträde framlägga förslaget till diskussion. Vid
därpå följande ordinarie sammanträde beslutar föreningen om förslaget; för besluts giltighet
fordras, att minst 2/3 av de närvarande äro eniga.

