FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2016
Styrelsen för Linnéakademiens Forskningsstiftelse med organisationsnummer
802426-1771 får härmed lämna redovisning för förvaltningen för 2016.
VERKSAMHETSFORM
All verksamhet i Linnéakademiens Forskningsstiftelse bedrivs i stiftelseform med säte i
Växjö.
ÄNDAMÅL
”Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utbildning som bedrivs
inom Linnéuniversitetet.
Stiftelsens ändamål skall främst tillgodoses genom anslag till forskning och utbildning
eller annat som gagnar Linnéuniversitetet. Medel kan även anslås för att främja
omsättning av forsknings- och utbildningsresultat i praktisk handling.”
VERKSAMHET
MAKARNA TERNRYDS UTMÄRKELSE, 300 000 SEK

Professor, Dr Holger Militz föreläser i samband med prisutdelningen.
För första gången delades den 1 april makarna Carola och Carl-Olof Ternryds
utmärkelse ut. 300 000 kronor överlämnades då till Professor,
Dr HOLGER MILITZ för betydelsefulla insatser inom forskning som hör till
skogsnäringen. Summan delas lika mellan pristagaren och institutionen för skog och
träteknik på Linnéuniversitetet.
Motivering:Prof. Dr. Holger Militz is one of the leading researches worldwide in
developing innovative wood modification technologies.
He has contributed with significant research in forestry industry areas closely related to
activities at Linnaeus University, in particular wood processing. His research
achievements the last 25 years in the wood modification area has brought many of the
technologies towards industrial upscaling.
Holger Militz is especially recognized for his work on development of innovative wood
product using polymer integration, and investigations of plasma treatment of wood.

I juryn: Carl-Olof Bengtsson, sammankallande, Mie Jernbeck, Stephen Hwang, Kristina
Alsér, Lars Idermark, och Stefan Carlsson. Utmärkelsen delas nästa gång ut 2018.
MAKARNA HALLENBLADS UTMÄRKELSE, 40 000 SEK
Ändamålet med makarna Hallenblads donationen är att ge ekonomiskt understöd till
seriös forskning på akademisk nivå inom historia, etnologi och arkeologi samt vissa
hjälpvetenskaper med anknytning till de nämnda ämnena, med utgångspunkt i det som
nu är och har varit Kronobergs län. Hittills har utmärkelsen delats ut, 2012, 2014 och
2015.

2016 års utmärkelse delades ut till Olle Larsson som påbörjade sina historiska studier vid
dåvarande Högskolan i Växjö och som en del av det samarbete som då fanns mellan
Högskolan i Växjö och Lunds universitet. Han disputerade 1999 på
avhandlingen ”Biskopen visiterar. Den kyrkliga överhetens möte med lokalsamhället”.
Olle Larsson har skrivit ett stort antal artiklar, krönikor, recensioner och läroböcker i
historia. I år har han rönt stor uppmärksamhet för artikelserien med anledning av
Smålandspostens 150-årsjubileum. I artikelserien har han förtjänstfullt lyft fram både
stora internationella händelser och mer vardagliga händelser i Växjö med omnejd som de
gestaltats genom en lokaltidnings perspektiv.
I juryn: Carl-Olof Bengtsson, sammankallande, Mie Jernbeck, Peter Aronsson, Lennart
Johansson, Karl-Johan Krantz.
BÄSTA AVHANDLING, 30 000 SEK
30 000 SEK överlämnades till Anna Alexandersson i samband med Linnéuniversitetets
årshögtid med motiveringen: Annas avhandling är välskriven, noggrant genomarbetad
och empiriskt baserad, en imponerande bedrift som dessutom görs på ett moget och
välformulerat språk, med analytisk precision.
I sin avhandling fokuserar hon på inkubatormiljön som instrument för kreativitet och
miljö. I Incubating Business har Anna Alexandersson bl.a. påmint om att kreativiteten är
synnerligen väsentlig för att förstå entreprenörskapet.
Forskningen görs som en del av forskningsmiljön Work Aesthetics Research Group vid
Linnéuniversitetetet tillsammans med Monika Müller och Viktorija Kalonaityte.

BOKPLANTOR och DET FÖRSTA SPADTAGET
Tack vare Forskningsstiftelsens bokplantering på Campus i Växjö, där det fortsatt
kommer in pengar, och de nya gåvorna som erhållits i samband med Universitetets
Första Spadtag i Kalmar har Stiftelsen under 2016 delat ut sju stipendier à 10 000 SEK
på forskarnivån. Två på våren till Hanna Berggren och Oscar Nordahl, och fem på hösten
till Johanna Thulin, Tobias Olsson, Elias Broman, Maximilian Muller och Clara Alfsdotter.
De som bidragit till det Första spadtaget är Kalmar kommun, Landstinget och
Regionförbundet i Kalmar län samt PoE Förvaltning.
Videum Science Park samlade i samband med sitt 30-årsjubileum, 2016, in 10 000 SEK
som överlämnades i samband med Stiftelsens Forskningsfrukost 2017 med Leif Östling,
mer om detta följer i nästa årsberättelse.
INTERNATIONELLA STIPENDIER
Stipendieverksamheten är inriktat på utländska studenter, dels för att stipendier till
dessa studenter tagits bort och dels som en satsning på sommaruniversitetet, som har
blivit en framgångssaga.
Under 2016 har fjorton företag och institutioner agerat stödjande och vardera förbundit
sig att sponsra med 25 000 SEK årligen under tre år. De fjorton är: Electra, Xylem,
Ägarna till be-ge företagen, CA (2), Skanska, PoE-förvaltning, Länsförsäkringar, Svensk
Fastighetsförmedling, Nyblomsgruppen, Kalmar kommunbolag, Nova i Oskarshamn, Aifm,
och Kalsmit
Under året har stipendier delats ut till fyra studenter vid sommaruniversitetet från
Armenien, Etiopien, Marocko och Kina. Vidare har stipendier delats ut till fyra
mastersstudenter från Turkiet, Mexiko, USA och Armenien.
Projektet drivs av Lars Malmborg och Håkan Lissinger.
FINANSIERING OCH LIKVIDITET
Av bifogad resultat- och balansräkning framgår stiftelsens ekonomiska status.
Placeringskommittén
Arbetet i placeringskommittén har koncentrerats till att förvalta den portfölj som
Stiftelsen ansvarar för, i enlighet med det av styrelsen beslutade och fastställda
placeringsreglementet. Arbetet har skett i samarbete med Nordea bank. I
placeringskommittén har Hans-Göran Stennert, Fredrik Åberg, Lars Malmborg och Mie
Jernbeck arbetat.
Styrelsens arbete
Fyra styrelsemöten har avhållits under året. Det utgår inte någon ersättning för arbetet
i stiftelsestyrelsen.
Linnéakademiens Forskningsstiftelses styrelse har under verksamhetsåret 2016 bestått
av:
Mie Jernbeck, ordförande.
Göran Fremrot, sekreterare.
Lars Malmborg, skattmästare.

Övriga ledamöter: Stephen Hwang, Ylva Dandanell Daveby, Nils Nilsson.
Suppleanter: Hans-Göran Stennert, Carl-Olof Bengtsson, Börje Nilsson, Lena Fritzén.
Adjungerade: Håkan Lissinger, Victor Lagercrantz.
Valberedning: Kenneth Eriksson.
Hemsida
Under året har Börje Nilsson ansvarat för Forskningsstiftelsens hemsida
www.liakforskning.se. Här framgår kontinuerligt Forskningsstiftelsens arbete.

