”Tove Nilsson Prisen”
Til alle overlæger ved Aalborg Universitetshospital
Ovenstående pris blev indstiftet ved Tove Nilssons fratrædelse som cheflæge, idet der blev
indskudt en kapital på 560.000 kr. fra Sygehusets afdelinger, og hertil kommer en donation på
25.000 kr. årligt i 10 år fra Obel fonden. I regi af Overlægerådet er der dannet en bestyrelse, og der
indkaldes nu for 8. gang til indstillinger af kandidater til prismodtagelse, hvor der er planlagt
overrækkelse i forbindelse med Overlægerådets temamøde i oktober d.å.

Indstilling
Enhver overlæge ved Aalborg Universitetshospital har herved mulighed for at indstille relevante
kandidater til prisen, og det gøres i form af en motivation på maks. en halv A4-side som vedlægges
kandidatens CV – begge dele stiles til bestyrelsen for prisen, og indsendes til sekr. for
Overlægerådet, Kirsten Lund med frist 29. juni 2018.

Uddrag af vedtægter
§ 2. Formål
Fondens formål er at hædre og anerkende læger, som yder en særlig indsats inden for enten
uddannelsesområdet eller forskning ved Aalborg Universitetshospital, og dermed styrker
hospitalets position, gerne såvel nationalt, som internationalt. Der vil også blive lagt vægt på
kandidater med en særlig, bemærkelsesværdig udvikling, og at resultaterne er opnået inden for en
kortere tidsperiode.
Tildelingen er beregnet til afholdelse af relevante udgifter (rejser, studiebesøg etc.) og gerne i
international sammenhæng, dog ikke til kongresser. - Tildelingen opfattes ikke som et personligt
legat.
§ 4. Bestyrelse
Fonden ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, hvoraf de fire udpeges af Overlægerådet ved
Aalborg Universitetshospital. Tove Nilsson er varigt medlem af bestyrelsen. Bestyrelsens øvrige
medlemmer udpeges for tre år af gangen og vælger af sin midte en formand, der fungerer i hele
valgperioden – det enkelte medlem kan genudpeges for en periode af 3 år. Såfremt et
bestyrelsesmedlem fratræder i funktionsperioden, udpeges et nyt medlem af Overlægerådet..
§ 7. Udlodning
Prisen som ikke kan søges, uddeles én gang om året efter individuel indstilling fra Hospitalets
overlæger, og der planlægges en til to legater i størrelsesordenen 25.000 kr. hver. Indstillinger af
kandidater indkaldes af Overlægerådet ved udsendelse af brev formuleret af fondens bestyrelse.
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