LETTERSTEDTSKA FÖRENINGEN
NORDISK TIDSKRIFT

Checklista ansökan om anslag till Letterstedtska föreningen
Uppgifter som alltid bör åtfölja ansökan är:
 Sökt belopp
 Kostnadsspecifikation (vad ska LF betala)
 Övrig finansiering
 Nordiskt syfte
 Underskrift av sökanden(a)
Ansökningar som gäller seminarier, symposier och konferenser ska innehålla:

Tidpunkt och plats

Program (vem talar om vad)

Konferensspråk

Deltagarantal/deltagarförteckning
Ansökan som gäller inbjudan av gästföreläsare/föredragshållare/gästforskare,
exkursion ska innehålla:

Vem är den inbjudne/de inbjudna, ämne för föredraget

Tidpunkt och plats

Program

Offert på busshyra (i förekommande fall)
Ansökningar som avser trycknings- och eller översättningsbidrag ska innehålla:

Offert från tryckeri eller översättare

Innehållsförteckning (vem skriver om vad när det rör sig om en antologi)

CV (avseende sökanden)

Intyg från handledare (om sökanden är doktorand eller motsvarande)

Skriftliga referenser (i förekommande fall)
Ansökningar som avser individuella forskningsföretag ska innehålla:

Plan för resor inom Norden (resor enbart inom det egna landet bekostas ej)

CV

Skriftliga referenser

Intyg från handledare (om sökanden är doktorand eller motsvarande)
Ansökningar som gäller utrustning vid nordiska institutioner ska innehålla:

Uppgift om vad som ska inköpas (böcker, prenumerationer på
dagstidningar/tidskrifter) eller kontorsutrustning (möbler, teknisk utrustning)
I samtliga ovanstående fall är det maximala ansökningsbeloppet 50.000:- sek.
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Ansökningar som avser konstnärligt utbyte ska innehålla:

Resmål och tidpunkt

Vilken konstnärlig verksamhet det rör sig om

Inbjudan från galleri, konstnärsviste, teater, festival (eller motsvarande)

CV

Skriftliga referenser (i förekommande fall)
Beträffande konstnärligt utbyte är det maximala ansökningsbeloppet 20.000:- sek.

Ansökningar gällande studieresor till Letterstedtska föreningens avdelningar i Danmark,
Finland, Island, Norge och Sverige ska innehålla:
 Resplan inkl. tidpunkt (resor enbart inom det egna landet bekostas ej)
 CV
 Handledarintyg (om sökanden är doktorand eller motsvarande)
Beträffande nationella anslag är det maximala ansökningsbeloppet 10.000:- sek.
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