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Verksamhetsberättelse för år 2011
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
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
Professor Göran Gustafsson, Lund
Professor Mia Lövheim, Stockholm (adjungerad från och med 2009-09-09, ordinarie ledamot
från och med 2011-09-12)
T f generalsekreterare Lennart Molin, Sundbyberg
Professor Jørgen Straarup, Uppsala (adjungerad från och med 2009-09-09), firmatecknare
från och med 2009-10-01)

Styrelsens sammanträden
2011-01-16
präsens- och telefonsammanträde
2011-02-16
telefonsammanträde
2011-03-22
telefonsammanträde
2011-05-27
telefonsammanträde
2011-09-12
telefonsammanträde
2011-11-10
telefonsammanträde
2012-12-07
telefonsammanträde
I samband med telefonsammanträdena har handlingar gjorts tillgängliga på styrelsens
hemsida (www.idesam.umu.se/om/personal/religion/jorgen-straarup/forskning/bgf/bgf-internt). Lösenord
för åtkomst har tillämpats. Protokoll, årsredovisningar, verksamhetsberättelse 2010 och ett
fåtal övriga dokument har gjorts tillgängliga på samma hemsida.
Ett icke-protokollfört arbetsmöte för merparten av styrelsens ledamöter hölls i samband
med Religionssociologiskt Symposium i Lund 2011-09-08.

Revisor
Stiftelsens auktoriserade revisor för 2010 Ulf Hedefalk, Uppsala, förnyade inte sin
auktorisation för 2011. På hans inrådan utsägs godkänd revisor Carina Sternesjö, Uppsala.

Årsredovisning 2011
Ekonomisk förvaltning redovisas i Årsredovisning 2011.

Religionssociologiskt rådslag 2011‐01‐16—17
Styrelsen har inbjudit till ett andra rådslag på Sigtunastiftelsen. Syftet var att slutföra ett
formaliserat samarbete mellan Sveriges religionssociologer, eftersom de institutionella
förhållandena vid Sveriges lärosäten inte tycks lämna utrymme för anställningar med
inriktning mot religionssociologi. Ett första rådslag 2010-04-18—19 hade föregått det andra
rådslaget.
Rådslaget, där stiftelsens styrelse fungerade som ledningsgrupp, genomfördes med
uppslutning från ett tjugotal deltagare. Som inspiratör medverkade professor Anders
Bäckström, Uppsala.
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Rådslaget beslöt att bilda föreningen Religionssociologiska föreningen i Sverige (RFS).
Som stadgar antogs med smärre justeringar ett av stiftelsens styrelse utarbetat förslag. Som
ordförande valdes docent Mia Lövheim. Som styrelseledamöter valdes högskolelektor Tomas
Axelson, docent Magnus Hagevi, universitetslektor Magdalena Nordin, doktorand Marie
Rosenius, professor Jørgen Straarup och doktorand Josephine Sundqvist, som revisorer
docent Alf Linderman och t f generalsekreterare Lennart Molin, som revisorssuppleant
doktorand Marta Axner. Styrelsen konstituerade sig med Straarup som vice ordförande,
Nordin som sekreterare och Rosenius som kassör.
De vid första rådslaget 2010 utsedda arbetsgrupperna för webbfrågor,
doktorandkurser, grundutbildning, publiceringsfrågor samt forskningsmaterialdatabas
fortsätter som funktioner under föreningens styrelse.
Stiftelsens styrelse hälsar den nya föreningen välkommen och uttalar sin förhoppning
att den må fungera samlande och främjande för kyrko- och religionssociologi i Sverige.

Anställning av professor i religionssociologi vid Uppsala universitet
Efter sedvanligt utlysnings- och tillsättningsförfarande anställdes docent Mia Lövheim från
2011-08-01 som professor i religionssociologi vid Uppsala universitet. Styrelsen välkomnar
utnämningen och anställningen som ytterligare ett sätt att främja kyrko- och
religionssociologisk forskning.
Styrelsen konstaterar med tillfredsställelse att stiftelsens styrelse därmed fått den
ordinarie ledamot från Uppsala universitet som stiftelsens stadgar förutsätter.

Främjande
Tryckningsbidrag för antologin ”Religion som resurs? Existentiella frågor och värderingar i
unga svenskars liv”, Mia Lövheim & Jonas Bromander (red.) (10 000 kr).
Finansiering av helpension och lokaler på Sigtunastiftelsen för genomförande av
Religionssociologiskt rådslag 2011-01-16—17, 20 personer (34 256 kr).
Stipendium till Karin Jarnkvist med anledning av hennes doktorsdisputation på en
religionssociologisk avhandling (10 000 kr).
Planeringsbidrag för Nordiska konferensen för religionssociologi 2012 i Umeå (20 000 kr)
Startbidrag till Religionssociologiska föreningen i Sverige (RFS) (10 000 kr)
Resebidrag med anledning av deltagande i Religionssociologiskt rådslag på Sigtunastiftelsen
2010-01-16—17 till Tomas Axelson (703 kr), Curt Dahlgren (1 396 kr), Karin Jarnkvist
(708 kr) och Mia Lövheim (122 kr).
Reservationer av årets vinstmedel till år 2012: publiceringsstöd (50 000 kr), deltagande i
Nordiska konferensen för religionssociologi 2012 (20 000 kr), Lunds universitets
kyrkohistoriska arkiv: avslutande datorisering (10 000 kr).
Uppsala, dag som ovan

Jørgen Straarup

