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Naturvetenskapliga fakulteten
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BESLUT v Z1tgtr3g1

tisdag den 12 november 2019

Sektionen Ekonomi
Stiftelseforvaltning
Juridik och utdelningsadministration

Utdelning av rese- och forskningsbidrag ur stiftelsen Lunds stads
jubileumsfond, stiftelsen Malmö stads jubileumsfond, stiftelsen
Anna Nilssons fond, stiftelsen Grace och Philips Sandbloms fond,
stiftelsen Carl Swartz minnesfond, Lektor Ture Betzens donation
nr 1, Stiftelsen Landshövding PerWestlings minnesfond samt
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Utlysta medel ur ovan nämnda stiftelser och fonder har fordelats i enlighet med bifogad
sammanställning. Härmed intygas att beslutad utdelning ur stiftelserna
överensstämmer med stiftelsernas ändamål enligt gåvobrev, testamente eller
motsvarande.

Beviljade bidrag får disponeras t.o.m. 30 juni 2021 och rekvireras på särskild blankett
som finns tillgänglig i anslutning till beviljad ansökan i ansökningssystemet. För
utdelning beslutad höstterminen 2003 eller senare är det inte möjligt att bli beviljad
omdisponering flor annat ändamål eller florlängd dispositionstid. Har medlen inte
använts for beviljat ändamål inom beslutad tidsram ska återbetalning ske.

För stipendium utlysta som rese- och forskningsbidrag inom naturvetenskapliga
fakulteten ska en kortfattad redogörelse lämnas i avsett formulär i ansökningssystemet
snarast efïer resans/projektets genomlorande och senast den 30juni 2021.

Utbetalningar till personer som är verksamma vid Lunds universitet eller annan statlig
utbildningsmyndighet sker till den sökandes institution. Utbetalningar till personer som
inte bedriver verksamhet vid Lunds universitet och därmed inte medfor kostnader for
universitetet genom anställning eller dylikt sker till privat bankkonto eller
motsvarande. Dessa är, i lorekommande fall, i forteckningen markerade med *.

Detta beslut har fattats av fakultetens dekanus Sven Lidin efter foredragning av Birgitta
Lundahl och hörande av naturvetenskapliga fakultetens stipendiekommitté.

På fakultetsstyrelsens vägnar

Sven Lidin
dekan Birgitta Lundahl

ekonom

r0|+

s

PostadressKansli N,Box118,221 00Lund BesöksadressAstronomihuset,Sölvegatan2T Telefon04ù2227187,vxl046-2220000
E-posf birgitta.lundahl@science .lu.se Webbadress www.naturvetenskap.lu.se
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2019-11-12
Fördelning av rese- och forskningsbidrag inom naturvetenskapliga fakulteten hösten 2019

Stipendiekommitté: Anders Hedenström, Susanna Horsefield, David Silvermyr, Raphael Gollnisch

v2019/1390

Andamål: bidrag till forskningsresor åt lärare vid universitetet

Tillgängligt belopp:

Ans-nr Namn institution

21 500 SEK

19-0177 Ameu, Yacin

RFh2019-0161 Anderbrant,Olle

RFh2019-0116 Duan,Zheng

Aterfonderas:

Biologiska institutionen

Naturgeografi och ekosyst€

Ändamål
15 100 Resori KIAS i Sydkorea, samt till Eryin Shrödingerinstitutet i

'S7ien, Österrike.

4 700 Aktivt deltagande (ftiredrag, inbjuden av technical session organisatör) i International Union of Forest

Research Organizations 1ù7orld Congress, Cuririba, Brasilien 2919 - 5ll0 2Ol9
1 700 The project aims to develop new methods for spatial domscaling of satellite data. The applicant will

chair and present results in EGU and AGU meetings, and publish journal paper.

21 500

O SEK

Ändamål: bidrag till forskningsresor åt lärare vid universitetet

Tillgängligt belopp:

Ans-nr Namn institution

4 9OO SEK

19-0177 Ameur, Yacin

Aterfonderas:

Utdelni Ändamål
4 900 Resor i samband med forskningsbesôk till

Wien, 0sterrike.

4 900

seml

O SEK



Andamål: bidrag bl a till forsknings- och studieresor åt kvinnliga lärare och kvinnliga studerande vid universitetet

Tillgänglig[ belopp: f 6 100 SEK

Ans-nr

Å+o.f^^'lo'oc.

Namn institution Ândamål
Union 9-r3 9

16 100

O SEK

Ândamål: bidrag för att bestrida kostnader fq inbjudna gästföreläsare/gästforskare eller för att anordna symposier, gärna inom ornråden av intreþse för lera fakulteter

Tillgängligt belopp: 198 100 SEK

Ans-nr Namn

RFh2019-0428

RFh20l9-0171 L¡edEd,pø¡þre

RFh20l9-0382

RFh2019-0156

Aterfonderas:

institution

Biologiska institutionen

Biologiska institutionen

Matematikcentrum

Andamål
speaker for the óth Pressure X-ray

!Øorlshop

24 050 Invited Lecrurer a¡d Resea¡cher, Dr Gary Bernard, will perføm optophysiological a¡d visual e)'eshine

recordings in butterflia in the Lund Vision Goup d¡:ring Nov 5-19, 2019.

T5 000 Bidng söls frir an anordna konfereas på temat "Djur- mZinnis&or och temperatur i en ñrånderlig

värld", 6r an bygga broa¡ srella¡ inremationela expþner och verksamma vid LU'

24 050 Vi fonsãtter sarnarbetet r¡ed Dr. Shahaf Nitzan (Ge{rgia fecr, USA) inom matematisk tid-

ftelcvensanalys, med särskild vikt på osâkerhesprinciþer frir ãrdlþdimensionella sþaler.

198 100

O SEK



a t'

sammanslutning eller enskild föreläsare

ïillgängligt belopp: ¿t4 600 SEK

Ans-nr Namn institution Ändamål
RFb20t9-0277 Li, kemisk fysik, on chemistry with Prof Omar M. Yaghi at

Rrh20r9-0292

RFh20r9-0336

Âterfonderas:

Ma¡con, Caterina Maria Luigia

Skorda, Eleni

Fysik, Partikel, fin doktoran

Fysik, Part¡kel

Univenity of California-Berkele¡U.S.A.,reseuch visit from 0210212020 to 07t0812020.
23 700 Panicipation to the International Conference on Computing in High Energy Ec Nuclear Physics, the

most imponant event in the ffeld of HEP computing, from 4-8 Nov 2019 in Adelaide.

1 '1 700 Panicipation at the CERN school of computing , a two week school for PhD srudents about
computing for phpics, soltware engineering and data technologies in A,utumn 2020

¡t4 600

O SEK

Ändamål: bidrag till studerande som bedriver studier för avläggande av fil lic examen.

ïillgängligt belopp: 3 400 SEK

Ans-nr Namn institution Utdelning Andamål
RFb2019-0277 Li, Chuanshuai Kemi, kemisk fysik, Finansi 3 400 Cooperation on reticular chemistry with Prof Omar M. Yaghi at the Depanme nt of Chemistry,

University of California-Berkele¡U.S.A.,research visit from 0210212020 to 0710812020.

Aterfonderas:

3 400

O SEK



Stiftelse 95{196 Landshövding Per Westltngs minnesfond

Tillgängligt belopp: 136 600 SEK

Ans-nr Namn institution Utdelni Andamål

19-0137 Alexandridis, Centrum för miljö och ma ne-week tm'¡el to l:-rance expert and presentation at

me¡hod combining rhe e npirical and modelling study of t,iological communities

17 300 Akrivt deltagande (füredcag, inbjud:n av technical scssion,crganisatör) i International Union ofForest

Research Organizations 'SØorld Crr.gress, Curitiba, Brasilicn 29i 9 - 5ll0 2Ol9

5 700 Attendance and talk at GAMM 20?0 in Kæsel, Germany, 16th-20th March 2020.

1 I 700 l'ravel to a majo: inrernational particle physics conference in order to present my work in a ¡alk.

2 400 l'he project aims to develop new rrrthods for spatìal dowrscaling of satellite dam. The applicant will

chair and prernt results in EGU and AGU neetings, and publish journal paper.

10 000 Syfte är att besöka forskarkollegor i Kapsraden, Sydafrika, ;ftjr att tillsammans arbeta med gemensamt

projekt inom $'s:kunden'isningens Jídaktik Resan är planerad dll mars 2020.

11 7OO I request funding ¡o suppoi:r my attendance ar one experiment at the DESY - P22 beamline (Germany)

in December, and to the APXPS Ì9 (Lund) in Dece mber.

7 600 Applying for funding to rwo research visirs: one to KIAS i¡r Seoul, South Korea and second to ESI in

Vienna, Austria.

I 7 700 Setup a pilot -{YPE model for rhe Tigris and Fuphrates ri.¿er basin to quanti$' the n:ain factors causing

water shonace ir l¡lro.
I 000 3 - J Mars 2020 håtls Oikc,s Nordiska konferens ned temrrt Ecoìogy in the.A.nthropocene i Reykjavik,

Island. Anslag arsölis för rese- och ¡oendekostnader.

11 700 Atrendance at the 4rh Thünen sy'mposium on Soil ìr4etagern<,mics in Germany, 11-13 Dec 2019. I will

actively particìpate rvith a poster Pl-sentalion about m1' PhD research project.

11 700 The journey corresponds to a two week inrensive course irL a,lvmced quântum chenLisrry in Palermo,

Italy.

2 400 l-he application for a trael granr aims ar ccvering the costs to attend a Keystone Symposia in Santa Fe,

USA planned from [anuar¡' 16-20,2020.

7 000 I want to atrend the GAMM annual meeting in Kassel, Gcrnan¡', luly 16-20,2020 anà Present the

final results of rrry Ph.D. thesis.

136 600

O SEK

novel

RFh2019-0161

RFh20r9-0374

RFh20 1 9-0363

RFh2019-0r r6

RFh20 19-0 r 96

RFh20 r9-0368

RFh20 1 9-0043

RFh2019-0104

RFh2019-0296

RFh2019-0092

RFh2019-0009

RFh2019-0387

RFh20 19-0358

Anderbrant, Olle

Birken, Philipp

Corrigan, Êric

Duan, Zheng

Erilason, Moa

Gallo, Tamires

Ghandour, Elsa

Hasan, Abdulghani

Kjellberg Jensen, Johan

Kozjek, Katja

Larsson, Ernst Dennis

LIENARD, Julia

Meisrimel, Peter

Biolog¡skå institutionen

Matematikcentrurn

Fysik, Partikel

Naturgec,grafi och ekosyst€

Fysik, resurscentrum

Fys¡k, Synkrotronljus

lvlatemat kcentrurn

Naturgeagrafi och ekosyst€

Biolog¡ska institutionen

Biologiska institut¡onefl

Kemi, Teoret¡sk

B¡ologiska institut¡onen

Matematikcentrurn

Aterfonderas



RFh20 I 9-035 I

RFh2019-01 16

RFh2019-0043

RFh20r9-0277

RFh2019-0387

RFh2019-0222

RFh2019-0298

RFh20r9-0240

RFh2019-0169

Boix de la Cruz, Virginia

Duan, Zheng

Ghandour, Elsa

Li, Chuanshuai

l-IENARD, Julia

Pettersen, Amanda*

Pongracz, Alexandra

Pöcgen, Ruth

Tian, Feng

Fyisk, Synkrotron

Naturgeografì och ekosyst€

l\4atemat¡kcentrum

Kemi, kemisk fysik, Finansi

Biologiska inst¡tutionen

Biologiska institutìonen, (P(

Naturgeografi och ekosyst€

Fysik, Partikel

Naturgeografi och ekosyst€

stiftelse 11a282 Knut och Alice wallenbe€s st¡ftelse

utgå till resekostnader för utländska gästforskare.

Tillgängligt belopp: 149 600 SEK

Ans-nr Namn institution Utdelni Andamål
l9-0i Olle 1 700 Aktivt EV session organisatör) i Internarional Union ofFores¡

Research Orsanizations S?orld Congress, Curitiba, Brasilien 2919 - 5110 2019
11 700 I request funding to support my participation in wo different experiments at rwo international

synchrotron faciliries: one at ASTRID2 (Denma¡k) and one at Elerrm (Italy).
16 600 The project aims to develop new methods for spatial downscaling ofsatelli¡e data. The applicant will

chair and presenr results in EGU and AGU meetings, and publish journal paper.
I 6 1 00 Applying for funding to two research visits: one to KIAS in Seoul, South Korea and second to ESI in

Vienna, Austria.
5 1 00 Cooperation on reticular chemistry with Prof Omar M. Yaghi at the Depanment of Chemistry,

University of California-Berkelev,U.S.A.,research visi¡ from 02102/2020 ¡o 0110812020.
I 5 300 The application for a travel grant aims at covering the costs to attend a Keystone Symposia in Santa Fe,

USA planned from fanuary 16-20,2020.
23 700 This project will aÌlow me to conduct fìeld work to gather key samples (6 weels: November -January),

and lo present my current work at an internarional conference (5-10 lanuary).
1 8 000 The primary aim of this three-months research visit in Australia is to gain a deeper understanding of

how drouqhts can be represented in dynamic vegetarion models.
17 700 Attend meeting of LDMX Collaboration in conjunction with a software worlshop I am co-organising,

followed by visits to rwo collaborarinq institutes to learn about their ¡esr setups
23 700 Present research on pre-rain green-up inAfrican savannah atEGU2O20 and IEEE IGRASS2O21 and

establish a fìeld site in Zambia for tree phenology monitoring (Oct 2019 - Dec202I).

149 600

Aterfonderas: O SEK

Ordföranden faku ltetens stipendiekomm itté

7/u Jotl ,fu
Hedenström



Bevilja helst inte medel från fler ån fyra stiftelser per ansökan pga begränsningar i ansökningsystemet.
* Ej anställd vid institution, medel utbetalas till privat bankkonto

Särskild notering
Anmäld frånvaro: Raphael Gollnisch
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Dnr V 201911390

LuNDS
UNIVERSITET

Ekonomi

S t¡ftelsefö rva lt n i ng

Rese- och forskningsbidrag inom naturvetenskapliga fakulteten

Ansökan
Ansökningsformulär finns i Lunds universitets ansökningssystem For stipendier och Forskningsbidrag

som hittas via:

http : //www.medarbetarwebben.lu.se/forskningsbidrag

Ansökan ska ha inkommk senast den 19 seprcmber 2019.

Ansökan ska innehålla en kortfattad men noggrann redogörelse für resans (eller i lorekommande fall
projektets) mål och dess betydelse för sökandens forskning. CV ska bifogas ansökan och

forskarstuderande ska även bifoga utlåtande från handledare.

Notera att olika fonder vänder sig till olika målgrupper. Som sökande bör du alltid ställa din ansökan

dll alla fonder som du dr behörig till.

Principer vid utdelande av resebidrag
Vid utdelande av naturvetenskapliga fakultetens rese- och forskningsbidrag gäller följande riktlinjer:

Konferensresor

Bland Ansökningar om medel för konferensresor prioriteras sökande som ska delta aktivt i en

konferens med loredrag eller poster.

Forsknings- och studieresor

Bland ansökningar till forskning- och studieresor prioriteras kortfattade och vdl underbyggda

ansökningar och vdlplanerade resor. Resor som gäller insamlande av material, utnyttjande av

speciell apparâtur etc prioriteras framför resor som enbart gäller diskussioner med andra

forskare.

Övriga riktlinjer
Ansökningar som gâller nárbelägna resmål i Skandinavien får låg prioritet. Ansökningar från

yngre forskare och doktorander prioriteras när så är möjligt med hänsyn till donatorns

önskemåI. Vid prövning av ansökningar från doktorander tas särskild hänsyn till utlåtande från

handledare. Sökande som inte beviljats bidrag under de närmast foregående wå åren prioriteras

framlor sökande som nyligen erhållit medel utlysta inom ramen för naturvetenskapliga

fakultetens rese- och forskningsbidrag.

Beslut
Beslut om utdelning fattas av naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen där inget annat anges under

respektive stiftelse.

Postadress Box 'l 1 7, 22 1 00 Lu nd /n ternpost hä mtställe 31 8esöksadress Pa rad isgatan 5C Telefon dÍ 046-222 71 44, växel 046-222 OO 00

Telefax 046-222 7 1 7 1 E-pofi stipendier@eken.lu.s e lnternet hllpJ/www. meda rbetarwebben.lu.sdforskningsbidrag
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Ekonomi
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Dnr V 201911390

Utbetalning
Samtliga bidrag ska rekvireras på blankett som finns i anslutning till beviljad ansökan i

ansökningssystemet.

Utbetalningar till personer som är verksamma vid Lunds universitet sker dll den sökandes institution. I
ansökan ska då i förekommande fall institutionens påslag för gemensarnma kostnader beaktas. Dessa

ras i ansökan lämpligen upp under rubriken övriga kostnader. Kostnaderna i ansökarr ska i sådana fall

anges exklusive moms.

I de fall bidrag enligt stiftelsens stadgar kan lämnas även till verksamhet utanfür Lunds universitet eller

till studerande och sådana ansökningar beviljas sker utbetalning till privat bankkonto eller

motsvarande. I sådana fall ska kostnader i ansökan anges inklusive moms.

Har tilldelade medel inte använts Êor beviljat ändamål inom beslutad tidsram ska återbetalning till
stiftelsen ske.

Sista dispositionsdag á¡ den 30 juni 2021

Stiftelsen Lunds stads j ubileumsfond
(e2050)

Ändamäl: bidrag till forsknrngsresor åt lärare vid universitetet

Beiopp: 2i 500 kr

Stiftelsen Malmö stads jubileumsfond
(e2053)

Ändamål: bidrag till forskningsresor åt lärare vid universitetet

Belopp: 4 9001r

Stiftclsen Anna Nilssons fond för vetenskaplig forskning
/q, rìÃn\

Ändamål: bidrag bl a till forsknings- och studieresor åt kvinnliga lärare och kvinnliga studerande

vid universitetet

Belopp: 16 100 kr

Stiftelsen Grace och Philip Sandbloms fond
(e2075)

Ändamål: bidrag för att bestrida kostnader för inb;udna gästforeläsare/gästforskare eller för att

anordna symposier, gärna inom områden av intresse för flera fakulteter.

Belopp: 198 100 kr

Stiftelsen Carl Swartz minnesfond
(92084)

li,ndamål: bidrag dels till forskningsändamål till obefordrad vetenskapsidkare eller studerande

vid universitet dels för vetenskaplig undervisning eller föreläsning till vetenskaplig

sammanslutning eller enskild föreläsare

Belopp: 44 600 U{



LUNDS UNIVERSITET
Ekonomi
Stifielsefiruøhning

LEDIGKUNGÖRELSE
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Dnr V 201911390

Lektor Ture Betzens donation nr 1

(93022)

Andamål: bidrag till studerande som bedriver studier för avlâggande av fil lic examen.

Belopp: 3 4001<r

Stiftelsen Landshövding Per'$?'estlings minnesfond
(e5oe6)

Ändamål: anslag ur fonden utgår till understöd av vetenskaplig forskning vid Lunds

universitet samt für bidrag till studieresor åt såväl âldre som yngre vetenskapsmän

vid universitetet,
Belopp: 136 600 kr

Knut och Alice'tüØallenbergs stiftelse
(114282)

li.ndamål: bidrag till sådana resor, som bäst befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till
gagn för svensk forskning. Bidrag ska främst beviljas yngre forskare. Undantagsvis

kan bidrag utgå till resekostnader for utländska gdstforskare.

Belopp: 149 600kr

I tjänsten

Emma Haverlind

Kopia till webben, Registrator, kansli N f distr


