Bakgrund & beslut kring Stipendiefond till Eva Selins Lindgrens minne

Eva Selin Lindgren var GMV:s (dåvarande Sektionen för miljövetenskap) första föreståndare (då
sektionsdekan) under åren 1990-1998. Eva avled i november 2011. I samband med begravningen
samlades medel in till Eva Selin Lindgrens minne för att främja cancergenetisk och miljöteknisk
forskning. Ett stipendium inrättades som delas ut årligen under våren.
Utdrag ur Beslut kring Stipendiefond till Eva Selin Lindgrens minne:
§1 I samband med Eva Selin Lindgrens begravning 2011 insamlades gåvor till minne av Eva Selin
Lindgren för att främja cancergenetisk och miljöteknisk forskning. Under tecknade överlämnar i dag
dessa gåvor för inrättande av ett stipendium till Eva Selin Lindgrens minne. Donationens kapital utgörs
av de medel som insamlats. Kapitalet uppgick per 2012-04-01 till 137 800kr.
§2 Donationens ändamål skall vara att genom stipendier främja cancerforskning vid Göteborgs
universitet och företrädesvis cancergenetisk sådan och den miljövetenskapliga forskning som bedrivs
integrerat mellan Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet inom ramen för Göteborgs
Miljövetenskapliga Centrum (GMV).
§3 Ett stipendium/bidrag utdelas årligen med början i mars 2013. Detta ska vara på 20 000kr och delas
ut så länge kapitalet räcker. Utdelning sker under maj månad.
§4 Stipendiet/bidraget utdelas utan ansökningsförfarande. Behörig mottagare är den som forskar
inom de områden som anges i §2 eller forskarstuderande som genomför sina studier med god
framgång. Unga forskare prioriteras. En jämn fördelning mellan forskningsområdena ska eftersträvas.”
§5 Donationen förvaltas av Göteborgs universitet.
§5 Stipendienämnden utgörs av Ingvar Lindgren med Erik Selin som ersättare och prefekten vid
institutionens för kliniska vetenskaper respektive föreståndaren för Göteborgs Miljövetenskapliga
Centrum (GMV). Nämnden nominerar behöriga stipendiater. Beslutsprotokoll ska föras. Chefen för
universitetsledningens kansli ansvarar för handläggarstöd”.
Under 2014 satte Erik Selin in mer pengar i fonden och stadgarna ändrades. Under 2018 kan fonden
därför dela ut upp till 40 000kr.
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