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Svenska havsforskningsföreningens styrelses motion
Hur kan Svenska havsforskningsföreningen förbättra utdelningen av
Dyrssenpriset?

Bakgrund
Dyrssenpriset delas ut i två kategorier, lilla Dyrssenpriset för kandidatuppsatser (5 000
kr) och stora Dyrssenpriset för masteruppsatser (15 000 kr). Antalet arbeten i de två
kategorierna varierar, 2018 inkom endast 1 kandidatarbete medan det 2016 och 2017
inkom nästan lika många kandidat- som mastersarbeten. Ett eller ett fåtal arbeten i en
kategori gör att konkurrensen blir låg och det kan vara så att inget arbete riktigt håller
måttet jämfört mot tidigare års vinnare. Vid flera nominerade arbeten i båda
kategorierna så blir arbetet med att utvärdera uppsatserna tidsödande och styrelsen har
svårt att hinna med utvärderingen. De senaste 3 åren har fler masteruppsatser hållit en
hög nivå jämfört med antalet kandidatauppsatser. Styrelsen skulle därför vilja ändra
utdelningen så att det istället delas ut ett första och andra pris till masteruppsatser och
inget pris på kandidatnivå. Detta skulle dels minska arbetsbelastningen men
framförallt ge möjligheten att premiera två bra mastersstudenter varje år.
Styrelsen föreslår också att skillnaden mellan första och andra pris för masterarbete
bör ligga något närmre varandra än prissumman för master- och kandidatarbete
tidigare gjort. Genom att sänka förstapriset till 10 000 kr skulle man få en lagom
skillnad mellan första och andra pris. Det skulle dessutom göra att föreningen kan dela
ut priset längre, förutsatt nuvarande nivå på intäkter.

Åtgärdsförslag
Mot bakgrund av dessa fakta föreslår vi att årsmötet beslutar följande;
1. att Lilla Dyrssenpriset tas bort
2. att ett andrapris i kategorin Stora Dyrssenpriset införs
3. att prissumman sätts till 5 000 kr för andra pris och 10 000 kr för första pris.
Med detta förslag kan Svenska havsforskningsföreningen säkerställa att
Dyrssenpriset bedöms i konkurrens och att utdelningen av Dyrssenpriset
premierar två mastersarbeten av hög nivå.
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