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Verksamhetsberättelse för år 2014
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 sammanträden
2014-02-05
telefonsammanträde
2014-02-25
telefonsammanträde
2014-04-23
telefonsammanträde
2014-08-19
präsenssammanträde
2014-11-12
telefonsammanträde
2014-11-28
per capsulambeslut
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 2014 är Carina Sternesjö, Uppsala.

Årsredovisning 2014
Ekonomisk förvaltning redovisas i Årsredovisning 2014.

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).

Belöning
Stipendium till Maria Klingenberg med anledning av hennes doktorsdisputation 2014-02-08
i religionssociologi vid Helsingfors universitet med avhandlingen Klingenberg, M.
(2014). Conformity and contrast: religious affiliation in a Finland-Swede youth context.
Helsinki, FI: Unigrafia (8 000 kr)
Stipendium till Erika Willander med anledning av hennes doktorsdisputation 2014-09-26 i
sociologi vid Uppsala universitet med avhandlingen Willander, E. (2014). What counts
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as religion in sociology? the problem ofreligiosity in sociological methodology. Uppsala,
Sociologiska institutionen, Uppsala universitet (10 000 kr)
Stipendium till Linda Vikdahl med anledning av hennes doktorsdisputation 2014-12-05 i
religionsvetenskap vid Umeå universitet med avhandlingen Vikdahl, L. (2014). Jag vill
också vara en ängel: om upplevelser av delaktighet i Svenska kyrkan hos personer med
utvecklingsstörning. Skellefteå, SE: Artos & Norma Bokförlag (8 000 kr)
SE:

Främjande
(1) Symposier

Bidrag till symposium kring området "Idrott - Religion - Migration", ansvarig Martin Nykvist
(5000 kr)
Bidrag till symposium med Jim Beckford, ansvarig Religionssociologiska föreningen genom
Erika Willander (10 000 kr)
Bidrag till vintersymposium kring området "Religion och ekonomi", ansvarig
Religionssociologiska föreningen genom J0rgen Straarup (18 000 kr)
Bidrag till symposium med syfte att skapa en mötesplats mellan kyrkosociologiska och

kyrkovetenskapliga forskare samt trossamfund, politisk sektor och media, ansvarig
Sune Fahlgren (20 000 kr)
Bidrag till workshop med de författare som skriver en ny grundkursbok i religionssociologi,
ansvarig Magdalena Nordin (30 000 kr)
(2) Konferensdeltagande

Bidrag till Maria Klingenberg för deltagande i konferens med temat "Religious education"
(6500 kr)
Bidrag till Anneli Winell för deltagande i Nordiska konferensen för religionssociologi 2014
(6000 kr)
Bidrag till Magdalena Nordin för deltagande workshop om "Religion in public institutions:
methodological challenges, institutional comparisons and key variables" (4300 kr)
Bidrag till Magdalena Nordin för deltagande i inledande möte för arbete med kursbok i
religionssociologi (2 000 kr)
Bidrag till Oriol Poveda för anordnande av och deltagande i två workshop s i Nordamerika på
temat "Orthodox religions, heterodox genders" (15 000 kr)
Bidrag till Vanja Mosbach för deltagande i World Congress for Middle East (3 000 kr)
(3) Initiering

Bidrag till projektinitiering med temat "The governing of religion in contemporary Nordic
countries", ansvarig Mia Lövheim (ll 000 kr)
Stipendium till Marta Axner för utarbetande av post-dok-ansökan på temat "Mediala

muslimer - studie av muslimers och andra religiösa minoriteters deltagande i svensk
medieoffentlighet" (25 000 kr)
Stipendium till David Gudmundsson för utarbetande av post-dok-ansökan på temat
"Västbofromheten - belyst genom förkunnelse, kyrklig sed och kyrksamhet i Femsjö
församling" (25 000 kr)
(4) Publikation & dokumentation

Bidrag till publicering av antologi: "Religiös och social förändring i det glokala samhället:
Samtida religionssociologiska perspektiv", ansvarig Anders Sjöborg (10 000 kr)

Summering av utdelade stipendier och bidrag
Slag av belöning och främjande
Belöningsstipendier
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Bidrag för deltagande i konferens
Bidrag och stipendier för initiering
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