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Stadgar C4-sällskapets stipendium 

1. Stipendiet 
1.1 Ändamålet med C4-sällskapets stipendium är att lyfta fram och uppmuntra ett särskilt 
intressant arbete inom ledningssystemområdet vid Försvarshögskolans utbildningar. Arbetet ska 
hantera någon av, eller en kombination av, dimensionerna teknik, doktrin, metod, människa eller 
organisation, varvid samlingstermer som utveckla, förvalta eller använda system kan vara tillämpliga, 
liksom taktik. 

1.2 Under förutsättning att det inom C4-sällskapet finns medel ska stipendium till en summa av 
10 000 kr, eller den summa som styrelsen beslutar om, delas ut årligen om stipendiekommittén så 
föreslår. 

1.3 Stipendiaten, eller i förekommande fall stipendiaterna, ska hålla ett föredrag om sitt arbete vid 
ett medlemsmöte i C4-sällskapet, vid vilket också C4-sällskapets sponsorer särskilt inbjuds att 
deltaga. 

1.4 C4-sällskapet ska informera elevs arbetsgivare om att eleven erhållit stipendium från C4-
sällskapet. 

2. Stipendiefonden 
2.1 Stipendiefonden ska ligga under C4-sällskapet och redovisas på särskilt kontopost, dock ej på 
särskilt konto. 

2.2 Medel kommer att tillföras stipendieposten genom överskott av C4-sällskapets verksamhet, 
samt genom gåvor. 

2.3 Stipendiesumman ska diskuteras och fastslås utifrån stipendiefondens tillgångar. Beslut om 
stipendiesumman tas av C4-sällskapets styrelse. 

2.4 Stipendieutdelningen sker i samband med examinering vid Försvarshögskolan från Högre 
officersprogrammet (magister- eller masterprogram). Stipendium utdelas av C4-sällskapets 
ordförande.  

2.5 Om beslut fattas att avsluta stipendieverksamheten ska återstående medel återföras till C4-
sällskapets ordinarie budget. 

3. Kriterier 
3.1 Stipendiaten ska vara en studerande vid Försvarshögskolan vid Högre officersprogrammet 
(HOP).  
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3.2 Stipendiaten ska vara svensk medborgare. Stipendiaten kan vara civil eller militär. 

3.3 Stipendiaten ska ha genomfört ett särskilt intressant arbete (uppsats) inom 
ledningssystemområdet på lägst D-nivå. Se paragraf 1.1 ovan. 

4. Stipendiekommittén 
4.1 Stipendiat(-er) ska utses av en kommitté om fem (5) ledamöter bestående av tre (3) 
representanter utsedda av C4-sällskapet och en (1) till två (2) adjungerade representanter från 
Försvarshögskolan som har en samlad kunskap om, och överblick över, ledningssystemområdet 
(jmf även med paragraf 1.1 ovan). Inom kommittén innehar C4-sällskapet den stående 
ordförandeposten. 

4.2 Vid avhopp eller utträde ur kommittén utser C4-sällskapet ny representant och FHS 
adjungerar ny representant för att upprätthålla sammansättningen i enlighet med paragraf 4.1.  

4.3 Stipendiekommittén ska hålla minst ett nomineringsmöte innan stipendieutdelningen.    

4.4 Stipendiekommittén ska genom samråd och i sista hand röstning rangordna och föreslå 
stipendiat(-er).  

5. Nominering 
5.1 Försvarshögskolan nominerar ett antal potentiella och akademiskt godkända stipendiater 
fram till det årliga nomineringsmötet. 

6. Nomineringsmöte 
6.1 Inom kommittén innehar C4-sällskapet den stående ordförandeposten. En sekreterare utses i 
början av varje nomineringsmöte.   

6.2 Adjungerade deltagare ur FHS i kommittén redovisar förslag till stipendiater med motivering 
varvid uppsatser ska vara tillgängliga varefter kommittén diskuterar förslag till stipendiat(-er). 

6.3 Kommittén rangordnar de nominerade och föreslår sedan stipendiat(-er) för C4-sällskapets 
styrelse som fastställer beslut.  

6.4 Övriga frågor. 

7. Stadgeändringar 
7.1 Fastställande och beslut om ändring av dessa stadgar fattas i konsensus av C4-sällskapets 
styrelse vid ett ordinarie styrelsemöte efter att samråd inhämtats från FHS representanter för C4 
Stiftelsen. 


