
Principer för tilldelning av RomLingmedel 
 
 
Det finns inga gränser för belopp som enskilda medarbetare får söka från olika potter. Däremot kan 
den faktiska summa som en enskild medarbetare blir tilldelad i praktiken bli lägre då medlen är 
begränsade. 
 
Då summan av godkända ansökningar som inkommit till RomLings styrgrupp överstiger de disponibla 
medlen görs en kvalitetsbedömning och de ansökningar som styrgruppen bedömer har högst 
vetenskaplig kvalitet prioriteras i tilldelningsförslaget. Det är i slutändan Institutionsstyrelsen som tar 
beslut om vilka ansökningar som ska beviljas och inte styrgruppen. 
 
Medel ges ej för: 
 

1) datainsamling som ej bedöms leda till resultat inom anställningstiden 
2) samma presentation mer än en gång 
3) ofullständiga ansökningar (se riktlinjer nedan) 

 
Riktlinjer för ansökans utformande 
 

1) Skicka endast bilagor och ha ingen extra eller förtydligande information som rör ansökan i 
mailet. 

2) Skicka ansökningarna endast till Diariet 
3) Ha inte flera ansökningar i en. Om du t ex söker för tre konferenser, skicka då in tre olika 

ansökningar. 
4) Skicka rätt ansökan från början. Det är väldigt besvärligt när man skickar en ny version i ett 

senare skede.  
5) Om ni anger traktamente ska detta vara korrekt angett utifrån skatteverkets regler. 

Traktamente ges ej för mer än 14 dagar. 
6) Ansökningarna ska vara kompletta och fullständiga med relevant information. Ansökningar 

som inte bedöms som kompletta kommer att avslås. Man kan komplettera med 
dokumentation som styrker att ett abstract accepterats. 

7) Ansökningar för deltagande i konferenser ska innehålla följande: 
a. Konferensens namn 
b. Ort för konferens 
c. Antal dagar man avser vara på konferensen 
d. Avreseort och destination 
e. Titel på abstract 
f. Abstract 
g. För resor under 500 km ska tåg användas 

8) Ansökningar för anordnande av konferens/workshop  ska innehålla följande: 
a. en komplett beskrivning av konferensens syfte och innehåll 
b. namn på inbjudna gäster och talare 
c. detaljerad budget 

9) Ansökningar om medel för översättningar eller språkgranskning skall alltid innehålla en offert 
från en upphandlad leverantör 

 
 

 


