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Statuter 

Stipendiet instiftades 1999. 

Stipendiesumman är 5 000 kronor. 

1. Stipendiet skall delas ut till student som framlagt B- eller C-uppsats vid Humanistisk 

fakultet vid Stockholms universitet under det gångna året. 

2. Studenten skall därigenom ha befrämjat det svenska språket och använt det för att 

skapa intresse för sitt ämne. 

Minnesfondens historik 

Initiativ till Tobias Harjas minnesfond togs i maj 1999 efter Tobias Harjas plötsliga bortgång. 

Tobias var endast 19 år när han dog men hade redan då uträttat ett mycket värdefullt arbete 

som vice skattmästare i Humanistiska föreningen, ordförande för kårgrupperingen 

Humanisterna och ordförande för filosofiska föreningen vid Stockholms universitet. 

Tobias hyste en stark kärlek till filosofin och till det svenska språket, och han var en sann 

humanist även vad gäller den mänskliga värme han spred till allt och alla omkring sig. 

Minnesfondens villkor 

• Fondens namn skall vara Tobias Harjas minnesfond. 

• Minnesfonden skall förvaltas av Humanistiska föreningens styrelse. 

• 5000 kr från fondens avkastning skall årligen delas ut som ett stipendium vid 

Humanistiska föreningens valborgslunch. 

• I händelse av att fondens avkastning understiger det fastställda beloppet på 5000 

kronor skall resterande medel skjutas till av Humanistiska föreningen. I händelse av att 

fondens avkastning uppgår till en summa tillräckligt stor för att dela ut fler än ett 

stipendium, skall så göras om kommittén finner att det finns mer än en lämplig 

stipendiat. 

• Skulle något år stipendium ej kunna tilldelas en lämplig person skall beloppet 

återföras till den disponibla avkastningen. 

• Om stipendiet ej utdelats under en följd av tre år anmodas sittande styrelse att ta 

kontakt med de styrelsemedlemmar som personligen kände Tobias Harja, för att i 

samarbete med dessa anordna en fest till Tobias Harjas minne och i hans anda, vilken 

skall bekostas av fondens resterande tillgångar. 

• Stipendiet kan ej sökas av medlem av Humanistiska föreningens styrelse. 
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Stipendieansökan skall innehålla: 

• ett utdrag ur B- eller C-uppsatsen på högst tre sidor 

• intyg om medlemskap i Humanistiska föreningen. 

Stipendiekommittén 

Tobias Harjas stipendium handlägges av Humanistiska föreningens stipendiekommitté vars 

beslut icke kan överklagas. 

Stipendiekommittén skall bestå av en medlem av Humanistiska föreningens styrelse, en före 

detta medlem av den samma, samt om möjligt en företrädare för Institutionen för nordiska 

språk eller annan institution vid Humanistisk fakultet, och i annat fall ytterligare en före detta 

styrelsemedlem. 

Ansökan och kungörelse 

Humanistiska föreningens styrelse skall kungöra stipendiet senast 15 februari genom anslag 

på HumF:s anslagstavlor samt genom brev till samtliga institutioner vid Humanistisk fakultet. 

Ansökningar skall ställas till Humanistiska föreningens sekreterare, eller annan person som 

styrelsen finner lämplig, och vara denne tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Sekreteraren eller dennes ersättare skall sortera och förvara de inkomna ansökningarna, och 

efter sista inlämningsdatum överlämna dem till stipendiekommittén i anonymt skick. 

Sista ansökningsdag är 31 mars. 

Stipendiemottagaren skall utses och meddelas senast den 15 april. 

Stipendiet skall utdelas på Humanistiska föreningens valborgslunch, till vilken stipendiaten 

skall inbjudas. 

Tobias Harjas närmast anhöriga skall meddelas om stipendiekommitténs beslut. 

Revidering 

Fondens och stipendiets statuter kan ändras genom beslut av Humanistiska föreningens 

föreningsmöte. 


