
Gave til fremme av norsk endokrinologisk forskning

til minne om Nils Norman

1. Etter at Nils Norman gikk bort i 2005, bar Norsk Selskap for Endokrinologi mottatt en gave pa

NOK 1.000.000,00 - 1 million kroner - til st0tte for norsk endokrinologisk forskning. Gavens

formal er a st0tte slik forskning ved a tildele stipend etter soknad.

2. Gaven skal forvaltes av Universitetet i Bergen (UiB), ved dets fondsforvaltningsenhet, og skal

vasre underlagt alle de regler som gjelder for de fond som forvaltes av UiB, med hensyn til

revisjon, risikoprofil ved plassering, og tilsvarende. Avkastningsrapport oversendes Norsk

Selskap for Endokrinologi pa foresporsel.

3. Det skal tildeles arlige forskningsstipend av tilnsermet samme st0rrelse over en periode pa 10

ar.

4. S0knad om forskningsstotte rettes til Norsk Selskap for Endokrinologi. Selskapets

vitenskapelige komite vurderer de innkomne soknader og avgir sin innstilling til styret. Nils

Norman var sterkt opptatt av at forskere burde fa anledning til a utf0re deler av sin

forskning/forskningsutdannelse i utlandet. Soknader som innebaerer at prosjektet eller deler av

dette skal gjennomfores under et forskningsopphold i utlandet, ved en institusjon som bar saerlig

kompetanse innen det aktuelle forskningsomrade vil derfor bli prioritert. Vitenskapelig kvalitet

vil imidlertid vsere det viktigste kriterium for tildeling.

5. S0knad sendes i 4 eksemplarer til Norsk Selskap for Endokrinologi innen den frist som blir

bekjentgjort av Selskapet. S0knaden, som skal beskrive et konkret forskningsprosjekt, skal vasre

pa maksimalt 4 sider, og skal inneholde prosjekttittel, og en beskrivelse av prosjektets

vitenskapelige verdi. S0knaden skal ogsa inneholde en kort beskrivelse av tidligere forskning,

opplysning om s0kerens navn og adresse samt CV med publikasjonsliste. Dersom s0knaden

omfatter et utenlandsopphold, ma det ligge ved soknaden en erklaering fra den utenlandske

vertsinstitusjon som bekrefter at sokeren vil fa arbeidsplass ved institusjonen.



6. Tildeling av forskningsstipend bekjentgj0res pa Arsm0tet, eller tilsvarende, for Norsk Selskap

for Endokrinologi.

7. Mottageren av stipend skal meddele Selskapet om hvordan det tildelte be!0p er anvendt innen

ett ar etter at prosjektet er avsluttet. Publikasjoner som matte komme som et resultat av stipendiet,

skal oversendes Norsk Selskap for Endokrinologi straks de foreligger, og i Acknowledgements til

slike artikler skal det anfores at prosjektet bar mottatt stotte fra Nils Normans minnegave.

Oslo, 17. november, 2006

Eystein Husebye

Formann


