
Fördelningsprinciper av medel ur Märta, Gunnar och Arvid Bothéns stiftelse  

Grundläggande krav:   

• Endast ordinarie medlemmar av NKF-S kan tilldelas medel från Märta, Gunnar och Arvid 
Bothéns stiftelse.   

• Stiftelsen ska stödja forskning och vetenskaplig utveckling inom konserveringsområdet. 
• Stiftelsens syfte är att främja kompetensutveckling inom konserveringsområdet för ordinarie 

medlemmar.  

Medel fördelas till ansökningar som uppfyller de grundläggande kraven. Beloppet som delas ut bör 
inte vara mer än ansökt belopp. Om det sammanlagda beloppet hos inkomna ansökningar överstiger 
de medel som finns till förfogande för utdelning görs bedömningen utifrån nedanstående 
prioriteringar:     

• Stiftelsen ska stödja forskning och vetenskaplig utveckling. Både arrangemang som stödjer 
kunskapsspridning omkring forskningsrön och enskilda forskares arbete ska prioriteras.   

• Särskilt angelägna ämnen, arrangemang eller insatser kan prioriteras vid fördelningen.   
• Fördelningen ska gynna så många som möjligt av dem som uppfyller de grundläggande 

kraven   
• Vid fördelningen av medel till arrangemang (konferenser, seminarier, workshops etc.) ska 

fördelningen gynna så många av NKF-S ordinarie och associerade medlemmar som möjligt.  
• Engagemang i verksamhet kopplad till NKF-S ses positivt.  
• Samfinansiering ses positivt.   
• Medel från Märta, Gunnar och Arvid Bothéns stiftelse ska inte generera vinst för mottagaren 

av medlen.   

    

Prioriteringsordning vid tilldelning av medel: 

1. Insatser som främjar forskning och vetenskaplig utveckling t.ex. forsknings- och 
utvecklingsprojekt.  

2. Insatser som innebär att den som ansökt om medel gör en aktiv insats och att den insatsen 
bidrar till kunskapsspridning som kommer flera till del än den som ansökt om medel t.ex. 
om ansökande håller föredrag vid en internationell konferens.  

3. Deltagande i olika arrangemang, kurser m.m. 
4. Studieresor 

 

Stiftelsen delar inte ut medel till följande: 

• Ej fullständiga ansökningar eller avsaknad av slutrapport från tidigare tilldelning 
• Årligen återkommande arrangemang som tidigare fått tilldelning av medel kan få stå tillbaka 

om andra arrangemang anses mer angelägna.   
• Inköp av utrustning som efter användandet tillfaller den sökandes arbetsgivare 
• Lönekostnader för den sökande 


