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STIPENDIEFONDER OCH STIPENDIER 

Bestämmelser för stipendiefonder i och stipendier från Föreningen Svenska Atheninstitutets 

Vänner antagna av Föreningens styrelse vid dess möte 2014-02-04. 

 

§ 1. Syfte 

Stipendiefonderna och avkastningen från dessa är avsedda att användas till stipendier för 

svenska forskare, som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av grekisk kultur. 

Sökande från annat nordiskt land kan ifrågakomma. 

 

§ 2. Huvudman 

Alla frågor beträffande fonderna och dessas avkastning avgörs av Vänföreningens styrelse. 

 

§ 3. Stipendiernas storlek 

Stipendierna syftar till att helt eller delvis finansiera 1-2 månaders studier i Grekland. 

Vänföreningens styrelse ska beakta föreningens resultat och ställning, när den beslutar om 

huruvida stipendium ett visst år ska utdelas.  

 

§ 4. Ledigförklarande och ansökan 

Stipendierna ledigförklaras senast 4 månader före föreningens årsmöte i september månad, då 

stipendierna utdelas, och minst 2 månader före ansökningstidens utgång.  

Meddelande om ledigförklarande sker genom anslag vid berörda institutioner vid rikets 

universitet och högskolor samt vid de svenska instituten i Athen och Rom. I utlysningen 

lämnas uppgift om stipendievillkor och -belopp. 

 

§ 5. Utdelningsförfarande 

Stipendiaterna utses av Vänföreningens styrelse.  
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Styrelsen kan inhämta förberedande yttrande från vetenskaplig företrädare för de i 

ansökningarna företrädda ämnesområdena. Om tillräckligt underbyggda ansökningar inte 

föreligger, läggs hela avkastningen till kapitalet. 

 

§ 6. Stipendietid och vistelseort 

Stipendiet avser valfri tidsperiod, dock minst 1 månad, inom ett år från utdelningsdatum. 

Denna tid skall tillbringas i Grekland. 

 

§ 7. Förpliktelser 

Stipendiaten skall vid Svenska Institutet i Athen under stipendietiden i seminarieform 

framlägga frågeställningar och eventuella resultat inom forskningsuppgiftens område. 

Stipendiaten skall också inom 3 månader efter avslutad stipendietid lämna en skriftlig 

redogörelse för de forskningar som utförts under stipendietiden. Denna redogörelse tillställes 

föreningens styrelse med rätt att publicera den på nätet och/eller i tidskriften Hellenika, 

eventuellt i förkortad form. 


