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Villkor för utdelade stipendier från Spädbarnsfondens Forskningsfonder 
 
 
1 Tag kontakt med Forskningsnämden 

 om projektstarten försenas avsevärt 

 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 (det framgår av beslutet vilket datum ni senast ska lämna 
redovisning) 

 
2 Rekvisition av medel 
Pengarna får inte rekvireras förrän projektet har påbörjats.  
 
Om ni inte har rekvirerat medlen inom ett år från beslutets datum, finns risk för att medlen återförs till fonden och att 
ni därmed inte längre har tillgång till dem. Ny ansökan måste då göras. 
 
3 Skyldighet att hålla medlen avskilda 
Den som har tagit emot stöd ur fonden är skyldig att hålla medlen avskilda, om inte annat anges i beslutet. 
Avskiljande sker lämpligast genom att pengarna sätts in på ett särskilt bank- eller postgirokonto. Om medlen hålls 
avskilda kan de inte tas i anspråk av mottagarens borgenärer i händelse av utmätning eller konkurs. 
 
4 Ekonomisk redovisning 
Den som beviljats medel ur Spädbarnsfondens forskningsfond är ansvarig för att redovisning skickas in senast det 
datum som anges i beslutet (vanligtvis inför årsmöte i föreningen). 
 
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  

 vara granskad och godkänd av er revisor.  
 
Revisorsintyg för projektet ska insändas i original till föreningens forskningsnämnd. Kostnad för revisor får inte betalas 
av beviljade medel. 
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5 Redogörelse för projektet  
En skriftlig redogörelse (statusrapport) för projektet ska skickas in tillsammans med den ekonomiska redovisningen om 
inte annat anges i beslutet. Sammanfattning av vetenskapligt resultat ska kunna publiceras i Spädbarnsfondens 
medlemgsblad samt hänvisning till elektronisk länk från föreningens hemsida. Muntlig redovisning skall göras vid 
årsmöte. Utgå från er projektansökan och beskriv  

 i vilken utsträckning mål eller delmål uppnåtts  

 hur projektplanen har kunnat följas, vilka är de viktigaste slutsatserna i forskningen 

 hur resultatet kommer att spridas vidareför beviljat stöd ur 
 
 
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 

 
Har du några frågor? 
Vänd dig till Mari-Cristin Malm, styrelseledamot och sammankallande i forskningsnämnden  
E-post: mari-cristin.malm@spadbarnsfonden.se 


