Retningslinjer for tildeling av FBBs lærefond-stipend
1. Formål
Stipendet er opprettet av FBBs sentralstyre for
å fremme aktiv Bibel- og bekjennelsestroskap.
å vekke og øke forståelsen for innholdet i Guds uavkortede åpenbaring gjennom Det
gamle og Det nye testamentes profetiske og apostoliske skrifter.
å vekke og øke forståelsen for innholdet i de oldkirkelige og lutherske
bekjennelsesskriftene.
å fremme en rett tjenestedifferensiering mellom menn og kvinner i samsvar med Den
hellige skrift og kirkens lære og tradisjon fra den eldste kirke.
Stipendet vil bidra til å fornye Kirken som Jesu legeme ved sann forkynnelse av evangeliet
og rett forvaltning av sakramentene.
2. Kandidater til stipendet
Stipendet er særlig rettet inn mot menn med kall til å gjøre prestetjeneste i evangelisk
lutherske kirkesamfunn. Også andre, menn og kvinner, kan søke med tanke på å bidra til
undervisning og veiledning som utruster kirkens medlemmer til å utføre sin tjeneste så Kristi
legeme bygges opp.
Stipendet kan søkes for å forberede eller gjennomføre studie- eller forskningsprosjekter. En
aktuell anvendelse vil kunne være å utarbeide en prosjektbeskrivelse som kan brukes ved
søknad om doktorgradsstipend.
Ett eller flere av kriteriene i punkt 1 skal legges til grunn ved tildeling at stipendet.
3. Stipendets størrelse
Stipendets størrelse baserer seg på vekst og/eller avkastning av grunnkapitalen i FBBs
Lærefond og der grunnkapitalen er de beløp som til enhver tid er gitt til fondets formål.
Sentralstyret fastlegger stipendets størrelse. Stipendet tildeles på grunnlag av en
prosjektbeskrivelse og kostnadsoverslag for prosjektet. Kostnadsoverslaget kan innbefatte
lønnsutgifter.

4. Utlysning og tildeling
Stipendet utlyses. FBBs sentralstyre tildeler stipendet etter en samlet vurdering av søknadene.
Før behandling i sentralstyret skal det foreligge en faglig vurdering av prosjektene og deres
gjennomførbarhet. Som hovedregel skal stipendiatene i prosjektperioden være knyttet til en
kirkelig utdannings- eller forskningsinstitusjon. Stipendiatene skal ha en faglig veileder,
normalt knyttet til vedkommende institusjon.
5. Utbetaling, rapport og regnskap
75% av stipendbeløpet utbetales forskuddsvis. Stipendiatene skal senest tre måneder etter
utløpet av stipendperioden sende FBBs sentralstyre en kortfattet rapport om prosjektarbeidet

og regnskap for bruken av prosjektmidlene. De resterende 25% av stipendbeløpet utbetales
når rapport foreligger. Dersom prosjektet resulterer i publiserte arbeider, oversendes også
kopier av disse til sentralstyret.
6. Retningslinjer for utforming av søknader
Søknader om tildeling utformes etter følgende disposisjon:
A. Opplysninger om søkeren, herunder dokumentasjon av faglige kvalifikasjoner
- Navn, fødselsnummer, adresse, telefon .
- Nåværende og tidligere stilling/tjeneste/verv og varighet.
- Utdanning.
- Eventuelle relevante faglige arbeider som er publisert.
- Eventuelle referanser og/eller annen underbygging av faglige kvalifikasjoner.
B. Opplysninger om prosjektet
- Arbeidstittel for og sammenfatning (ca. 200 ord) av prosjektet.
- En presentasjon på inntil 10 sider av prosjektet, bakgrunn, problemstilling, metode, framdriftsog publiseringsplan.
- Redegjørelse for forskningsmiljø/faglig institusjon e.l. som en eventuelt ønsker å knytte seg til.
Opplysninger om og bekreftelse på kontakt med aktuell veileder.
- Opplysninger om gjennomføring av prosjektet vil kreve permisjon fra nåværende stilling.
C. Opplysninger om kostnader ved prosjektet
- Kostnadsbeskrivelse, knyttet til metode og fremdriftsplan, herunder eventuelle utgifter til:
- Reise og opphold.
- Litteratur og annet materiell.
- Kurs, seminarer eller andre arrangementer.
- Veiledning.
7. Adresse for søknad og tidsfrist
Søknaden sendes FBBs sentralstyre ved sekretæren og skal være sekretæren i hende innen den
frist sentralstyret fastsetter.

(Vedtatt av FBBs sentralstyre i møte 10.02.09)

