LETTERS~EDT~K>A PURE~INGEN

Utly~er ar~~lag ~~1~ a~s~kan under 2019
Letterstedtska foreningens uppgift ar att befordra gemenskapen mellan de fem
nordiska landerna pa industries, vetenskapens och konstens omraden. Under
2019 kommer anslag att utdelas vid tva tillfallen, dels under varen, dels under
hosten. Det belopp som star till forfogande for geznensam utdelning uppgar
till 1.750.000:- SEK. Ansokan oin anslag inges skriftligen till Letterstedtska
foreningens huvudstyrelse, Box 174, 5E-101 39 Stockholm. Ansokan far- ej
ifzsondas i rekonimencler-at br•ev. Alla mottagna ansokningar bekraftas slcriftligen. Ansokan skall, i undertecknat skick, insandas sennst den 15 februari
och senast den 15 September 2019. Poststampelns datum galler. Besked om
utdelade anslag ges skriftlzgen i slutet av maj resp. i slutet av november 2019.
I. Anslag utdelas i forsta hand till foljande andamal:
o Anordnande av nordiska konferenser och seminarier. Ansolcan insandes av
airangorerna varvid konferenssprak och specificerade lcostnader anges. Utgifter
for administration, maltider, loner, aivoden oc1~ traktamenten beviljas ej.
• Gastbesok av forskare fran annat nordiskt land eller till exkursioner for
grupper av personer. Ansokan insandes av den mottagande institutionen eller
motsvarande. Utgifter for administration, maltider, loner, arvoden och traktamenten beviljas ej.
• Tryckning, oversattning eller publicering av skrifter av gemensamt nordiskt
intresse. Aven kvalitetssakrad r~igital publ_icering kan komma i fraga. Offert
skall bifogas ansokan. Till periodiska skrifter ges enbart engangsanslag.
Doktorander skall bifoga hanclledarintyg.
• Vetenskapliga, jamforande studier av foreteelser i de nordiska landerna
som ar av gemensamt nordiskt intresse. Doktorander skall bifoga intyg om sin
forskning fran handledaren. Av intyget skall framga varfor anslag bor ges till
det uppbivna andamalet.
• Inkop av litteratur eller kontorsutrustning till nordiska institutioner eller larosaten
med utpraglad nordisk inrilcming. Kostnadsberakniiig skall bifogas ansokan.
2019 har 100 ar forfiutit sedan Foreningarna Norden i Danmark, Norge och
Sverige bildades. Ansokningar valkomnas som anknyter till 100-arsjubileet.
Ansokningsbeloppet bor ligga i intervallet 10.000 till 50.000 SEK.
Anslag utdelas, enligt foreningens praxis, ej till:
• projekt som agt rum vid ansolcningstillfallet,
• resor och uppehalle inom det egna landet,
• festskrifter till personer eller seminarier av avtackningskaraktar,
• sprakgranskning av avhandlingar eller ands skrifter,
• till loner, arvoden, traktamenten eller normala levnadsomkostnader saint
• till medicinska andamal.
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II. Under 2019 stax sammanlagt 275.000 SEI~ till forfagande for framjandet
av nordiskt kunstnarligt utbyte. Ansoi~an skail, i undertecknat sltick, insandas
senast den 15 februari resp. senast glen 15 September 2019 till Letterstedtska
foreningens huvudstyrelse, Box 1074, 101 39 Stockholm. Poststampelns
datum galley. Afzsoknifagar- far- ej ifzs~indas i rekomme~zderat brev. Besked om
utdelade anslag ges skriftligen i slutet av maj resp. slutet av november 2019.
Ansokt belopp boy ligga i intervallet 5.000 till 20.000 SEK.
III. Enskild person eller enskiJda personer kan ocksa ansoka om anslag for
studieresor till annat nordiskt land. Ansokningsbeloppetbgy ligga i intervallet
2,000 till 10.000 SEK. Ansokan sander, i undertecknat skick, in serzast den
15 februari 2019 (poststampelns datum galley) ti11:
Dansku sokande:
Letterstedtska foreningens danska avdelning
c/o Steen A. Cold, Skodsborgsparken 14, DK-2942 Skodsborg
Finlandska sokande:
Letterstedtska foreningens finlandslca avdelning
c/o Man Hezranen, Riksdagen, FI-00102 Helsingfors
Anm. Den finlandska avdelningen tar aven emot ansokningar insanda senast
den 15 September 2019.
I
sla~zdskcz sokande:
Letterstedtska foreningens islandska avdelning
c/o Snjolaug Olafsdottir, Vesturbrun 36, IS-104 Reykjavik
Anm. Den islandska avdelningen tar aven emot ansokningar insanda senast
den 15 september 2019.
Norska sokande:
Letterstedtska forenitigens noz~ska avdelning
c/o Jan Kl~vstad, Molandsvegen 824, NO-4849 Arendal
Anm. Den. norska avdelningen tar aven erzlot ansokningar insanda sefiast den
15 september 2019.
Svenska soltande:
Letterstedtska foreningens Svenska avdelning
Box 1074, 101 39 Stockholm
Anm. Den svenska avdelningen tar aven emot ansokningar insanda senast
den 15 September 2019.
En checklista for ansokan firms pa hemsidan www.letterstedtska.org.
En fullstandig forteckning over utdelade anslag aterfinns i Nordisk Tidskrift
412016, 4/2017 och kommer att aterfinnas i 1/2019. Se www.letterstedtska.org.
Letterstedtska foreningen hanterar personuppgifter i overensstammelse med
EU:s Dataskydcis~orordning GDPR.

