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Bestämmelser för utdelning av medel från Oscar och Signe
Krooks stiftelse
Stiftelsens övergripande syfte är att främja svensk teologisk och religionsvetenskaplig forskning.
Behöriga sökande
Behöriga sökande är ledamöterna i teologiska fakultetskollegiet vid Lunds
universitet, visstidsanställda lärare och forskare med minst 50 % tjänst vid
Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) samt teologiska fakultetens
emeriti. Samrådsgruppen kan besluta om undantag.
Beslut om fördelning
Beslut om utbetalning av medel ur Oscar och Signe Krooks stiftelse fattas av
Lunds universitets stiftelseförvaltning medan bestämmelser om medlens
användning formuleras av den teologiska fakulteten. Ansökningar behandlas av
Samrådsgruppen för Krookska stiftelsen, vilken består av dekanus som ordförande
samt fem medlemmar av teologiska fakultetskollegiet utsedda av CTR-styrelsen.
Beslut om utdelning fattas formellt av dekanus. Utan föregående samråd kan
dekanus fatta beslut om utdelning av belopp upp till 6000 kr.
Ändamål
Tematisk, tvärvetenskaplig forskning framhålls i stiftelseurkunden. Medel ur
stiftelsens avkastning får användas för bland annat följande ändamål:


omkostnader för bestämd forskningsuppgift



föreläsningsserier



pristävlingar



deltagande i vetenskapliga konferenser i Sverige och utomlands



anordnande av vetenskapliga sammankomster



omkostnader för hedersdoktorer samt fakultetsföreläsare



språkgranskning av vetenskapligt arbete inför publicering.
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Principer för fördelningen av medel
Resor med en klart definierad forskningsuppgift prioriteras framför konferensresor.
Bidrag för resa till vetenskaplig konferens ges i första hand till den som deltar med
egen föreläsning.
Bidrag för anordnande av vetenskaplig sammankomst ges endast om denna arrangeras av eller i samarbete med CTR. För mindre sammankomster (workshops och
liknande) kan hela beloppet sökas från stiftelsen; för större sammankomster (konferenser) bör medel sökas även från annat håll.
Medel för publiceringskostnader beviljas endast i undantagsfall.
Medel beviljas inte för redan genomförda aktiviteter.
Principer för användningen av beviljade medel
Vid resor ska Lunds universitets hållbarhetspolicy alltid följas, även om det innebär en förhöjd resekostnad. I övrigt ska rese- och logikostnader hållas på en rimlig
nivå. Rabatterade resor ska användas, avbeställningsförsäkring används ej.
Traktamente utbetalas enligt gällande bestämmelser.
Vid anordnande av gästföreläsningar och konferenser bekostar stiftelsen normalt
sett måltider för föredragshållare, arrangör samt dekanus eller dennes representant.
Rektors regler för representation ska följas.
Ansökningstillfällen
Det finns fyra ansökningstillfällen per år: 1 mars, 1 juni, 1 oktober och 1 december.
Ansökan
Ansökan ställs till Samrådsgruppen för Oscar och Signe Krooks stiftelse på
särskild blankett och inges till ansvarig på Kansli HT. Ansökan ska innehålla den
sökandes namn samt uppgifter om ändamålet och en kostnadsberäkning. I ansökan
om medel för att delta i konferens ska den sökandes eget bidrag tydligt framgå. I
ansökan om bidrag till anordnande av vetenskaplig sammankomst ska det framgå
om medel har sökts även från annat håll.
Dispositionstid
Beviljade medel är disponibla från dagen för beslut och upp till ett år efter den
tidpunkt då medlen var planerade att användas. Dekanus kan bevilja förlängd
dispositionstid.
Erkännande av stöd
Om stöd har erhållits från stiftelsen ska det tydligt framgå i publikationer, vid
utdelning av priser, i konferensprogram och/eller på andra relevanta sätt.

