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Riktlinjer för främjandeslaget initiering
Antagna vid styrelsens sammanträden 2012-04-04 (§ 24), 2014-08-19 (§ 41), 2014-11-12
(§ 47), 2017-08-24 (§ 37), 2019-01-21 (§ 10), och 2020-01-21 (§ 11).

Definition
Främjandeslaget initiering utgörs av bidrag för igångsättning av kyrko- eller
religionssociologiskt projekt (skrivande av ansökan till forskningsfinansiär, planering av
antologi, och liknande).

Kriterier för erhållande av bidrag för initiering
1. Projektet ska ha tydlig relevans för kyrko- eller religionssociologisk forskning.
2. Ansökaren ska ha tydlig anknytning till den svenska kyrko- eller religionssociologiska
forskningsmiljön.

Process
Ansökan om bidrag initiering ska innehålla …
— en preliminär projektbeskrivning på högst fem sidor, och
— en redogörelse för sökandes tidsplan för initieringen (anställningar, tjänstledigheter,
andra åtaganden, mm)
Ansökan ska för vårterminens beslutssammanträde, som infaller första veckan i maj, vara
stiftelsen tillhanda senast 15 april. För höstterminens beslutssammanträde första veckan i
november ska ansökan vara stiftelsen tillhanda senast 15 oktober.
Ansökan tillsammans med inskannade bilagor skickas som hopslagen pdf-fil med e-post till
ansokan@berndtgustafsson.se.

Ytterligare upplysningar
Stiftelsens ekonomiska situation vid det aktuella tillfället och verkets närhet till riktlinjernas
innehållskriterier utgör de grunder på vilka beslut om storleken på bidrag för initiering vilar.
Styrelsen beslutar suveränt om bidrag.
Styrelsen förväntar att beviljat bidrag ska komma till utbetalning inom ett år (för vårbeslutet
senast året därpå den 30 juni, för höstbeslut senast året därpå) i enlighet med av
bidragsmottagare utarbetad plan.

Särskilt utlysning våren 2020
Våren 2020 utlyses särskilt bidrag för igångsättning av kyrko- eller religionssociologiskt
projekt som berör samverkan mellan stat och religiösa samfund vad gäller institutionssjälavård och/eller socialt-diakonalt arbete. Anslaget ges framförallt för workshop eller
symposium i syfte att förbereda för en större ansökan där forskningsinstitutioner, samfund
och myndigheter samverkar.
Ansökan ska innehålla en preliminär projektbeskrivning som ska omfatta en forskningsplan med forskningsfråga, beskrivning av program för workshop/symposium, en lista med
deltagare som involverar forskare, samfundsföreträdare och myndighetskontakter, samt
angivande av vilken form av större projektanslag som ansökan förbereds för. Minnesfonden
förväntar sig en rapportering av erhållet anslag i form av kopia på inskickad projektansökan.
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