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Villkor för utdelade forskningsmedel från Spädbarnsfondens 
Forskningsfond 
 
 
1 Tag kontakt med Spädbarnsfondens styrelse 

• Om projektstarten försenas avsevärt. Tidsramen för projektet är två år max. 
• Om ni behöver göra ändring i projektet t.ex. en omfördelning mellan 

kostnadsposter eller tidplan 
• Om ni önskar disponera medlen på annat sätt än det ändamål som 

beviljats 
• Om ni behöver anstånd med er resultatredovisning  

 
2 Utbetalning av medel 
Utbetalning av medel sker inom kort efter besked om beviljad ansökan, senast 
sista bankdagen på året. Detta villkorsdokument ska skrivas under och skickas in 
innan utbetalning kan ske. 
 
3 Skyldighet att hålla medlen avskilda 
Beviljade medel ska hållas avskilda och bokföras på ett separat konto i 
bokföringen. 
 
4 Ekonomisk redovisning 
Den som beviljats medel ska inkomma med en ekonomisk redovisning senast 
tre månader efter avslutat projekt.  
 
Den ekonomiska redovisningen ska 

• visa vilken tid den avser 
• visa samtliga inkomster och utgifter för projektet 
• följa posterna i den kostnadskalkyl som låg till grund för beslutet  
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5 Redogörelse för projektet  

• Stipendiemottagaren ska skicka in en kortare statusrapport ett år efter 
beviljat beslut. Det går bra att skicka det via e-post. Se även punkt 1, ifall 
projektet drar över tidsplanen angiven i ansökan. 

 
• En skriftlig redogörelse för projektet ska skickas in tillsammans med den 

ekonomiska redovisningen. Senast tre månader efter avslutat projekt. 
 

• Sammanfattning av vetenskapligt resultat på populärvetenskaplig 
svenska ska kunna publiceras i Spädbarnsfondens 
kommunikationskanaler samt hänvisning till elektronisk länk från 
föreningens hemsida. 

 
• Spädbarnsfonden önskar att stipentidemottagaren gör en *muntlig 

redogörelse, under pågående eller genomfört projekt. Redogörelsen kan 
innefatta delar av eller hela det genomförda projektet. 

 
*Den muntliga redovisningen skall lämnas vid Spädbarnsfondens årsmöte eller 
ett av Spädbarnsfondens seminarium eller göras via en kort videoinspelning. 
Arvode, resekostnad och ev boende kostnader skall ingå i projektets budget. 
 
Utgå från er projektansökan och beskriv  

• i vilken utsträckning mål eller delmål uppnåtts samt om tidsplanen 
ändrats, och varför. 

• hur projektplanen har kunnat följas, vilka är de viktigaste slutsatserna i 
forskningen. Hur resultatet kommer att spridas vidareför be 

•  
 
6 Beviljade medel ska återbetalas  

• om de inte använts till avsett ändamål eller på annat sätt inte uppfyllt 
kontraktsvillkoren 

• inte förbrukats inom föreskriven tid 
• om mottagaren inte inom föreskriven tid har lämnat redovisning  
• om mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har 

förorsakat att stöd ur fonden har lämnats felaktigt eller med för högt 
belopp och mottagaren borde ha insett detta 
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7 Villkor (vid publikationer) 
I samband med publikation i vetenskaplig tidskrift ska Spädbarnsfonden 
omnämnas med både sitt svenska och Engelska namn (Swedish infant death 
foundation) 

 
 

 
Har du några frågor? 
Vänd dig till Spädbarnsfondens styrelse.  
E-post: styrelse@spadbarnsfonden.se 
 
 Skriv under och skicka till oss via e-post: kansliet@spadbarnsfonden.se 
 
 
 
 
 
Mottagare av forskningsmedel  Styrelsemedlem i Spädbarnsfonden 
 
         
 
 
 
Namnförtydligande:    Namnförtydligande: 
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