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Verksamhetsberättelse för år 2010
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 (återupptaget ledamotskap från och med
2010-09-01)
Professor Göran Gustafsson, Lund
Docent Mia Lövheim, Oslo (adjungerad från och med 2009-09-09)
Biträdande generalsekreterare Lennart Molin, Sundbyberg (från 2010-09-01)
Professor Thorleif Pettersson, Uppsala (avliden maj 2010)
Professor Jørgen Straarup, Umeå (adjungerad från och med 2009-09-09), firmatecknare
från och med 2009-10-01)
Till Thorleif Petterssons minne
Vid första sammanträdet efter Thorleif Petterssons bortgång gjorde styrelsen följande
uttalande:
Då Thorleif Pettersson avled i maj förlorade svensk religionssociologi sin internationellt
mest kände företrädare. Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond miste därmed också
det ansikte utåt som framförallt var vänt mot yngre forskare i religionssociologi.
Thorleif var ordförande i stiftelsens styrelse alltsedan fonden etablerades under
början av 1990-talet. Själva ordförandeskapet var kanske inte så betungande men
Thorleif var också fondens kassaförvaltare och svarade därmed för utbetalningen av de
stipendier och andra bidrag som fondens styrelse beslutade om.
Thorleif själv initierade tidigt att alla som disputerade i religionssociologi skulle
tilldelas ett stipendium och sörjde för att medel därtill fanns tillgängliga. Han var också
alltid generös med resebidrag till de forskarstuderande som ville delta i de nordiska
religionssociologiska konferenserna.
Positionen som ansvarig för Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond kan synas
obetydlig i jämförelse med de uppgifter Thorleif Pettersson hade i det internationella
forskarsamhället, men att han själv lade vikt vid positionen framgick på många sätt. Det
ansvar han tog för fondens verksamhet visade sig inte minst i att han under hela sin
sjukdomstid sökte delta i arbetet i dess styrelse som delvis fått nya ledamöter.
Det är med stor saknad som vi som nu har ansvar för fonden konstaterar att i och med
Thorleif Petterssons frånfälle en länk har brustit till den "Gründerzeit" för svensk
religionssociologi som Berndt Gustafssons verksamhet och institut utgjorde.
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