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Verksamhetsberättelse för år 2013
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), fullmaktstagare
från och med 2009-10-01)

Styrelsens sammanträden
2013-02-12
telefonsammanträde
2013-04-19
präsenssammanträde
2013-05-27
telefonsammanträde
2013-09-16
telefonsammanträde
2013-11-04
telefonsammanträde
I samband med telefonsammanträdena har handlingar gjorts tillgängliga på styrelsens
hemsidor, dels på Umeå universitet (www.idesam.umu.se/om/personal/religion/jorgenstraarup/forskning/bgf/bgf-internt), dels på stiftelsens nyinrättade hemsida
(www.berndtgustafsson.se). Lösenord för åtkomst har tillämpats. Protokoll,
årsredovisningar, verksamhetsberättelse 2013 och policybeslut har gjorts tillgängliga på
samma sätt.

Revisor
Stiftelsens godkända revisor för 2013 är Carina Sternesjö, Uppsala.

Årsredovisning 2013
Ekonomisk förvaltning redovisas i Årsredovisning 2013.

Policybeslut
Styrelsen har under året fastställt årlig ekonomisk ram för främjandeåtgärder (75—100 000
kr), prioriteringsordning för fem slag av främjandeåtgärder (belöning, symposier,
konferensdeltagande, initiering, publikation & dokumentation), tidsplan för ansökan och
beslut, samt kanal för utlysning av möjligheten att söka bidrag.
Vidare har styrelsen beslutat att framtida bidrag för konferensdeltagande inte kan omfatta
medlemsavgifter till anordnande organisation.

Främjande
Tryckningsbidrag till Dialogos förlag för publicering av boken Den mediterande dalahästen
av Liselotte Frisk & Peter Åkerbäck (25 000 kr).
Stipendium till Jessica Moberg med anledning av hennes doktorsdisputation i
religionsvetenskap (8 000 kr), till Marta Axner med anledning av hennes
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doktorsdisputation i religionssociologi (10 000 kr), och till Idun Davidsson Bremborg
med anledning av hennes intresse för LUKA-materialet (Lunds universitets
kyrkohistoriska arkiv) om kyrklig sed (10 000 kr) .
Resebidrag för deltagande i IssR-konferensen i Åbo 2013-06-27-30 för Maria Klingenberg
(5600 kr), för Anders Lundberg (5000 kr), för Josephine Sundqvist (7 050 kr), för
Marta Axner (4 675 kr) och för Anneli Winell (6 410kr).
Reservation för trycknings bidrag gjorts för Jessica Mobergs & Göran Ståhle s antologi Helig
hälsa: helandemetoder i det mångreligiösa Sverige (15 000 kr).
Anslag till Religionssociologiska föreningen för kontakt- och opponentresor för studerande i
religionssociologi på avancerad nivå; med instruktion om rapportering av årligt bruk
av anslaget (20 000 kr).
Sammanlagt har 116735 kr (inklusive reservationer) utbetalts för främjandeändamål.
Lund,2014-02-/g
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