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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 13 februari 2017. 
 
Sökande som till och med vårterminen 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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Dnr V 2017/10 

LEDIGKUNGÖRELSE     



LUNDS UNIVERSITET LEDIGKUNGÖRELSE 2 (2) 
Ekonomi 
Stiftelseförvaltning 2017-01-24 Dnr V 2017/10 
 
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) bidrag till resor, varigenom förtjänta teologer beredes tillfälle till studium av eller 
kontakt med den teologiska verksamheten i andra länder; 
4) bidrag till andra sådana ändamål, som kunna anses vara besläktade med de nu 
nämnda. 

Belopp: 87 000 kr 
 
Stiftelsen A och Charlotte Wollmars donation 
(93320) 
Ändamål:   bidrag till utrikes resa för högskolelektorer och docenter 
 
Belopp: 1 100 kr 
 
 
 
I tjänsten 
 
 
 
Emma Haverlind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till webben, registrator, Kansli HT för distr 
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DiaNr Namn Utdelning Ändamål
RFv2017-0156 Cejvan, Olivia 10000 Konferensresa Erfurt, juni 2017
RFv2017-0464 Ciardi, Anna Minara 10000 Konferensresa Leeds, juli 2017
RFv2017-0439 Claeson, Erik 10000 Konferensresa Leeds, juli 2017
RFv2017-0262 Kuhlin, Joel 3800 Konferensresa Berlin, sept 2017
RFv2017-0449 Linjamaa, Paul 5000 Forskningsresa Oslo, maj 2017
RFv2017-0132 Nylund, Jan 5000 Forskningsresor Cambridge-Lund, 2017
RFv2017-0414 Nyman, Lovisa 2200 Konferensresa Uppsala, maj 2017
RFv2017-0363 Prosén, Martina 10000 Konferensresa Oxford, juli 2017
RFv2017-0333 Svärd, David 10000 Forskningsresa Cambridge, sept 2017
RFv2017-0406 O'Donnell, Emma 11000 Forskningsresa Jerusalem, aug-okt 2016
RFv2017-0515 Rubenson, Samuel 10000 Anordnande av symposium, dec 2017

Summa 87000

DiaNr Namn Utdelning Ändamål

Summan återfonderas.

Tillgängligt belopp: 1 000 SEK

Stiftelsen Andreas Rydelius stiftelse (92355)
Tillgängligt belopp: 87 000 SEK

Stiftelsen A och Charlotte Wollmars donation (93320)
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