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Ekonomi  

St i f te l sefö rva l tn ing  
 
 
Rese- och forskningsbidrag inom CTR 
 
Ansökan 
Ansökningsformulär finns i Lunds universitets ansökningssystem för stipendier som hittas via: 
 
http://www.medarbetarwebben.lu.se/forskningsbidrag 
 
Ansökan ska innehålla en kortfattad men noggrann redogörelse för resans mål och dess betydelse 
för sökandens forskning. Forskarstuderande bör bifoga intyg från handledare. Observera att det 
inte går att söka medel för olika ändamål/resor/projekt i samma ansökan. En ansökan per 
ändamål ska skickas in. 
  
Ansökan ska ha inkommit senast den 20 september 2017. 
 
Sökande som till och med höstterminen 2015 beviljats stipendium utlysta som rese- och 
forskningsbidrag inom CTR, och inte inlämnat en redogörelse av stipendiets användning, 
kommer i regel inte ifråga för ny utdelning av dessa stipendier förrän en redogörelse lämnats in. 
För anvisningar för inlämnande av redogörelse, se beslut om stipendieutdelning.   
 
Beslut 
Beslut om utdelning fattas av styrelsen för humaniora och teologi, där ej annat anges under 
respektive stiftelse. 
 
Utbetalning 
Samtliga bidrag ska rekvireras på blankett som hittas i anslutning till beviljad ansökan i 
ansökningssystemet. 
 
Utbetalningar till personer som är verksamma vid Lunds universitet sker till den sökandes 
institution. I ansökan ska då i förekommande fall institutionens påslag för gemensamma 
kostnader beaktas. Dessa tas i ansökan lämpligen upp under rubriken övriga kostnader. 
Kostnaderna i ansökan ska i sådana fall anges exklusive moms.  
 
I de fall bidrag enligt stiftelsens stadgar kan lämnas även till verksamhet utanför Lunds 
universitet eller till studerande och sådana ansökningar beviljas sker utbetalning till privat 
bankkonto eller motsvarande. I sådana fall ska kostnader i ansökan anges inklusive moms. 
 
Har tilldelade medel inte använts för beviljat ändamål inom beslutad tidsram ska återbetalning 
till stiftelsen ske. 
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Stiftelsen Lunds stads jubileumsfond 
(92050) 
Ändamål: bidrag till forskningsresor åt lärare vid universitetet 
Belopp: 5 500 kr 
 
 
Stiftelsen Malmö stads jubileumsfond 
(92053) 
Ändamål: bidrag till forskningsresor åt lärare vid universitetet 
Belopp: 1 700 kr 
 
 
Stiftelsen Narendra V. Soosanias forskningsfond 
(92082) 
Ändamål:  För forskning inom mysticismen. 
Belopp: 5 500 kr 
 
 
Stiftelsen Carl Swartz minnesfond 
(92084) 
Ändamål: bidrag dels till forskningsändamål till obefordrad vetenskapsidkare eller 

studerande vid universitetet dels för vetenskaplig undervisning eller föreläsning 
till vetenskaplig sammanslutning eller enskild föreläsare 

Belopp: 3 000 kr 
 
 
Stiftelsen Andreas Rydelius stiftelse 
(92355) 
Ändamål: 1) till anordnande av konferenser där aktuella teologiska frågor behandlas, 

särskilt sådana, som rör förhållandet mellan religion och kulturliv; 2) till 
bestridande av kostnader för föreläsningar av teologer från utlandet eller 
annat svenskt universitet; 3) till understöd av resor, varigenom förtjänta 
teologer beredes tillfälle till studium av eller kontakt med den teologiska 
verksamheten i andra länder; 4) till andra sådana ändamål, som kunna anses 
vara besläktade med de nu nämnda.  

Belopp: 51 000 kr 
 
 
Stiftelsen Landshövding Per Westlings minnesfond 
(95096) 
Ändamål: anslag ur fonden utgår till understöd av vetenskaplig forskning vid Lunds 

universitet samt för bidrag till studieresor åt såväl äldre som yngre vetenskapsmän 
vid universitetet 

Belopp: 14 000 kr 
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Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 
(99007) 
Ändamål: bidrag till sådana resor, som bäst befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till 

gagn för svensk forskning. Bidrag ska främst beviljas yngre forskare. 
Undantagsvis kan bidrag utgå till resekostnader för utländska gästforskare. 

Belopp: 11 600 kr 
 
 
 
I tjänsten 
 
 
 
Emma Haverlind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till webben, registrator, Kansli HT 
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DiaNr Namn Utdelning Ändamål

Summan återfonderas.

DiaNr Namn Utdelning Ändamål

Summan återfonderas.

DiaNr Namn Utdelning Ändamål

Summan återfonderas.

DiaNr Namn Utdelning Ändamål
RFh2017-0221 Norell, Tania 3000 Konferensresa Uppsala, okt 2017

Summa 3000

Tillgängligt belopp: 5 500 SEK

Stiftelsen Carl Swartz minnesfond (92084)
Tillgängligt belopp: 3 000 SEK

Tillgängligt belopp: 1 700 SEK

Stiftelsen Lunds stads jubileumsfond (92050)
Tillgängligt belopp: 5 500 SEK

Stiftelsen Malmö stads jubileumsfond (92053)

Stiftelsen Narendra V. Soosanias forskningsfond (92082)
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DiaNr Namn Utdelning Ändamål
RFh2017-0081 Nyström, Jennifer 27400 Forskningsresa Jerusalem, HT 2017
RFh2017-0197 Nord, Elisabet 11600 Forskningsresa Jerusalem, okt 2017
RFh2017-0178 Nykvist, Martin 10000 Konferensresa Belfast, april 2018
RFh2017-0063 Kuhlin, Joel 2000 Forskningsresa Stockholm, jan 2018

Summa 51000

DiaNr Namn Utdelning Ändamål
RFh2017-0418 Thykier Makeeff, Tao 5000 Forskningsresa Aten, feb 2017
RFh2017-0093 Hjort, Daniel 3200 Konferensresa Boston, nov 2017
RFh2017-0035 Nylund, Jan 5800 Forskningsresa Sydafrika, okt-dec 2017

Summa 14000

DiaNr Namn Utdelning Ändamål
RFh2017-0035 Nylund, Jan 11600 Forskningsresa Sydafrika, okt-dec 2017

Summa 11600

Stiftelsen Landshövding Per Westlings minnesfond (95096)
Tillgängligt belopp: 14 000 SEK

Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (99007)
Tillgängligt belopp: 11 600 SEK

Stiftelsen Andreas Rydelius stiftelse (92355)
Tillgängligt belopp: 51 000 SEK
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