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Verksamhetsberättelse för år 2020
Stiftelsens syfte
Stiftelsens syfte är att främja kyrko- och religionssociologisk forskning, konferensverksamhet och andra ändamål med anknytning till kyrko- och religionssociologi
(stadgarnas § 3).

Styrelsens sammansättning
Professor em Curt Dahlgren, Lund (adjungerad från och med 2009-09-09, ordinarie ledamot
från 2018-01-29), ordförande
Docent Anna Davidsson Bremborg, Lund (adjungerad från och med 2009-09-09)
Teologisk rådgivare Olle Kristenson, Uppsala
Professor Mia Lövheim, Stockholm
Docent Magdalena Nordin, Kävlinge (adjungerad efter nominering av Religionssociologiska
föreningen i Sverige (RFS) från och med 2020-01-21)
Professor em Jørgen Straarup, Uppsala (adjungerad från och med 2009-09-09),
firmatecknare från och med 2009-10-01)

Styrelsens telefonsammanträden
2020-01-21
2020-02-10
2020-05-14
2020-08-19
2020-11-05

§§ 1—14, bl a verksamhetsplanering, bokslut (tfn)
§§ 15—25, bl a diskussion om reviderad ansökan (tfn)
§§ 26—37, beslut om inkomna ansökningar 2020-04-15 (tfn)
§§ 38—49, bl a beslut om inriktning på utlysning 2020-10-15 och revision
av hjälptexter på stiftelsens hemsida berndtgustafsson.se (tfn)
§§ 50—60, bl a beslut om inkomna ansökningar 2020-10-19 (tfn)

I samband med sammanträdena har handlingar gjorts tillgängliga på styrelsens hemsida
(www.berndtgustafsson.se). Lösenord för åtkomst har tillämpats. Protokoll, årsredovisningar
och policybeslut har gjorts tillgängliga på samma sätt. Verksamhetsberättelser på hemsidan
kan läsas utan krav på lösenord.

Revisor
Stiftelsens auktoriserade revisor för 2020 är Carina Sternesjö, Uppsala.

Årsredovisning 2020
Ekonomisk förvaltning redovisas i Årsredovisning 2020.

Policybeslut
En mindre ändring rörande policybeslut om bidrag till publikation och dokumentation har
genomförts; orden ”och dokumentation” har strukits. Därmed understryks att bidraget
gäller publicering, och att bidrag för kompilering av dokumentation inte längre ges.
Därutöver har inga ändringar av policybeslut rörande riktlinjer för olika former av belöning
och främjande genomförts under året. Aktuell information för ansökare har via e-post
skickats till studierektorer (eller motsvarande) vid lärosäten där utbildning i
religionsvetenskap sker. Vidare har information och i förekommande fall
ansökningsformulär tillgängliggjorts på styrelsens hemsida (www.berndtgustafsson.se).
Styrelsen har under 2019 beslutat att från styrelsen för Religionssociologiska
föreningen i Sverige (RFS) anhålla om nominering av en person som enligt senare beslut i
minnesfondens styrelse kan adjungeras till fondstyrelsens sammanträden (2019 § 34).
Religionssociologiska föreningens styrelse har nominerat docent Magdalena Nordin, GU, som
har adjungerats till styrelsens arbete under perioden 2020—2021 (2019 § 44).
STIFTELSEN BERNDT GUSTAFSSONS MINNESFOND FÖR KYRKO- OCH RELIGIONSSOCIOLOGI
berndtgustafsson.se | plusgiro 547813-6 | bankgiro 607-2698 | ansokan@berndtgustafsson.se
℅ professor em Jørgen Straarup | Sankt Johannesgatan 4 B, SE-753 11 Uppsala | mob +46 70 377 2362

Belöning
Inga stipendier.

Främjande
(1) Symposier
Utökat bidrag till Mattias Rosenfeldt för reviderad forskningsplan med ökande kostnader
som följd (§ 14a: 15000 kr)
Bidrag till Ulrik Josefsson, Akademi för ledarskap och teologi (ALT), ÖTH, för genomförande
workshop för projektet Kyrkan, Corona och digitaliseringen (§ 57j: 25000 kr).

(2) Konferensdeltagande
Inga bidrag. Alla konferenser inställda på grund av Covid-19-pandemin.

(3) Initiering
Bidrag till Cristoffer Tidelius, UU, för genomförande av en enkät med namn "Paranormal

Sweden" (§ 20: 65000 kr).
Stipendium till Vanja Mosback, UU, utarbetande av forskningsansökan med den preliminära

titeln "True colours of Islam: Knowledge and meaning production in progressive
Muslim social movements" (§ 32h: 25000 kr).
Stipendium till Philip Creswell, UU, för planering och utarbetande av forskningsansökan om
svensk kristen socialism (§32i: 25000 kr).
Stipendium till Ann af Buren, SH, för projektet Religious housekeeping: Center or periphery?
(§ 57c: 35000 kr).
Bidrag och stipendium till Erika Willander och Philip K. Creswell, UU, för skrivande mm av
tidskriftsartikel om Den andliga vårdens arbete under den Covid-19 drabbade våren
2020 (§ 57e: 51 150 kr).
Bidrag till Susanne Wigorts Yngvesson, EHS, och Mia Lövheim, UU, för arkivstudier inom
projektet Andlighet, aktörskap och alternativa offentligheter: kristna kvinnor och
modernitetens framväxt 1915-1925 (§ 57g: 30 000 kr).
Bidrag till Pernilla Jonsson, Kyrkokansliet, för enkätinsamlingskostnader för projektet Äldre
kvinnors ideella engagemang: nyckeln till framtidens civila engagemang (§ 57i:
46 000 kr).

(4) Publikation
Bidrag till Nordic Journal of Religion and Society (§ 48a: 50 000 kr).
Bidrag till Jan-Åke Alvarsson, UU, för teknisk produktion av antologin Pentekostalismen i
Sverige under 2020-talet (§ 57b: 25000 kr).
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