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1.
Stiftelsen utdelar anslag och stipendier uteslutande i syfte att främja
parapsykologisk forskning på vetenskaplig grund. Detta sker huvudsakligen genom bidrag
till mindre eller större forskningsprojekt, men även bidrag till resor för deltagande i
vetenskapliga konferenser och inköp av vetenskaplig litteratur kan förekomma i den mån
det främjar parapsykologisk forskning på vetenskaplig grund.
2.
Att anslag är till ansökan ledigt skall göras känt för SPF's medlemmar samt
därutöver på det sätt som styrelsen finner lämpligt.
3.
Ett forskningsprojekt kan vara mer eller mindre långtgående och kan avse allt från
en mindre vetenskaplig studie till lösandet av en större forskningsuppgift. Ansökan om
stipendium eller anslag till ett forskningsprojekt skall företrädesvis inlämnas som e-post,
annars i 13 exemplar. Den skall alltid innehålla en beskrivning av projektets mål, en arbetsoch tidplan som anger hur projektets mål är tänkt att uppnås, en kostnadsberäkning och
uppgift om huruvida och på vilket sätt eventuella resultat är tänkta att publiceras.
4.
Inkomna ansökningar utsändes snarast möjligt till styrelsens ledamöter. Genom
ordförandens försorg uppdras åt en eller flera sakkunniga inom eller utom styrelsen att
inkomma med särskilt utlåtande över ansökan. Beslut om utdelning fattas därefter av
styrelsen. I samband med utbetalningen av bidrag och stipendier skall styrelsen med
mottagaren överenskomma om hur forskningen skall redovisas. Vid publicering av resultat
som tillkommit genom forskning bedriven med stöd av fonden skall fondens bidrag
omnämnas.
5.
Utöver anslag och stipendier som utdelas i den ordning som beskrivs i punkterna
2-4 ovan kan styrelsen utdela anslag och stipendier i annan ordning - summan av sådana
bidrag får under ett år inte överskrida 30 % av de medel som är tillgängliga för utdelning
under det året. För belopp utöver dessa gränser kan styrelsen göra avsteg från punkterna
2-4 endast om synnerliga skäl föreligger.
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