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Verksamhetsberättelse för år 2015
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 Göran Gustafsson, Lund, ordförande
Docent Anna Davidsson Bremborg, Lund (adjungerad från och med 2009-09-09)
Professor Curt Dahlgren, Lund (adjungerad från och med 2009-09-09)
Fil mag Dagmar Gustafsson, Rönninge
Direktor Olle Kristenson, Uppsala
Professor Mia Lövheim, Stockholm
Professor Jørgen Straarup, Uppsala (adjungerad från och med 2009-09-09), firmatecknare
från och med 2009-10-01)

Styrelsens telefonsammanträden
2015-01-30
§§ 1—18, bl a bokslut
2015-05-04
§§ 19—31, bl a beslut om inkomna ansökningar 2015-04-15
2015-08-31
§§ 32—42, bl a beslut om utlysning av initieringsbidrag
2015-11-03
§§ 43—52, bl a beslut om inkomna ansökningar 2015-10-15
I samband med sammanträdena har handlingar gjorts tillgängliga på styrelsens hemsida
(www.berndtgustafsson.se). Lösenord för åtkomst har tillämpats. Protokoll,
årsredovisningar, verksamhetsberättelser och policybeslut har gjorts tillgängliga på samma
sätt.

Revisor
Stiftelsens auktoriserade revisor för 2015 är Carina Sternesjö, Uppsala.

Årsredovisning 2015
Ekonomisk förvaltning redovisas i Årsredovisning 2015.

Policybeslut
Styrelsen har under året reviderat policybeslut rörande riktlinjer för olika former av belöning
och främjande. 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 beslutat att inte bevilja bidrag till tryckning av doktorsavhandlingar.
Styrelsen har beslutat att höja det högsta beloppet för belöningsstipendium till 15 000 kr.

Belöning
Stipendium till jonas lindberg med anledning av hans doktorsdisputation 2015-03-06 i
religionssociologi vid Uppsala uinversitet med avhandlingen Lindberg, Jonas. 2015.
Religion in Nordic Politics as a Means to Societal Cohesion: An Empirical Study on Party
Platforms and Parliamentary Debates 1988–2012. Uppsala, SE: Acta Universitatis
Upsaliensis (10 000 kr)
Stipendium till Ann af Burén med anledning av hennes doktorsdisputation 2015-04-23 i
religionsvetenskap vid Göteborgs universitet och Södertörns högskola med
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avhandlingen Buren, Ann af. 2015. Living simultaneity: on religion among semi-secular
Swedes. Huddinge, SE: Södertörns högskola (8 000 kr)
Stipendium till Birgit Lindgren Öden med anledning av hennes doktorsdisputation
2015-09-11 i religionsvetenskap vid Åbo akademi med avhandlingen Från ung till
vuxen i omställningens tid: en longitudinell studie av värderingar med utgångspunkt i
Ingleharts teori om den tysta revolutionen. Åbo, Fl: Åbo Akademis förlag (15 000 kr)
Stipendium till Marie Rosenius med anledning av hennes doktorsdisputation 2015-12-18 i
religionsvetenskap vid Umeå universitet med avhandlingen Rosenius, Marie. 2015.

Svenska kyrkan samma kyrka?: ecklesiologi före och efter relationsförändringen mellan
kyrka och stat. Skellefteå, SE: Artos & Norma bokförlag (8 000 kr)
Främjande
(1) Symposier

Bidrag till vårsymposium med temat "The study of religion without religion" vid Södertörns
högskola 2015-04-22, ansvariga Religionssociologiska föreningen genom J0rgen
Straarup (enligt specifikation, dock högst 20000 kr)
Bidrag till symposium med Jim Spickard med temat "After Colonialism: Towards a WorldConscious Sociology of Religion" vid Uppsala universitet 2015-10-14, ansvariga
Religionssociologiska föreningen genom Anders Sjöborg (12 000 kr)
Bidrag till Religionssociologiska föreningen genom J0rgen Straarup för anordnande av
paneldiskussion och öppen arbetsgrupp vid Sociologidagarna 2016 i Uppsala (högst
46800 kr)
(2) Konferensdeltagande

Bidrag till Magdalena Nordin för deltagande i ISSR-konferens iLeuven 2015-07-02-05:
"Sensing religion" (6 200 kr)
Bidrag till Linnea Jensdotter för deltagande i NordMedia-konferens i K0benhavn
2015-08-13-15 (6 500 kr)
Bidrag till Magdalena Nordin för konferensdeltagande i workshop "Religion in the public
sphere", Universitat Autonomade Barcelona, 2015-11-12-13 (1 040 kr)
(3) Initiering

Stipendium till Simon Sorgenfrei för initiering av forskningsprojekt om "Muslimsk mission
och migration i Östersjöområdet under första halvan av 1900-talet" (25 000 kr)
Stipendium till Magdalena Nordin för initiering av forskningsprojekt om "Begravningar i
dagens Sverige" (35 000 kr)
Stipendium till Ann af Buren för initiering av forskningsprojekt om "En återvändande
diaspora - svensk sekularitet i södra Kurdistan" (35 000 kr)
Stipendium till Carola Nordbäck för initiering av forskningsprojekt om "Minne, makt och
materialitet: Arvet efter de nordiska folkkyrkorna" (35 000 kr)
(4) Publikation & dokumentation

Inga bidrag
Summering av utdelade stipendier och bidrag

Belöningsstipendier
Bidrag för anordnande av symposier
Bidrag för deltagande i konferens
Bidrag och stipendier för initiering
Bidrag för publikation och dokumentation
Summa stipendier och bidrag
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2014
2013
26000 kr 28000 kr
83000 kr
O kr
33800 kr 48735 kr
61000 kr
O kr
10000 kr 40000 kr
263540 kr 213800 kr 116735 kr
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2015
41000 kr
800 kr
3740 kr
000 kr
O kr

