






Nominering av mottagare av Iwan Bolin

Stockholms Arbetareinstitutsförening inbjuder härmed till nominering av mottagare av Iwan 

Bolin-priset 2012. Priset ges för framstående insatser för att främja kommunikationen mellan 

forskning/vetenskap och det omgivande samhället.

Stockholms Arbetareinstitutsförening har inrättat ett pris för i första hand en person som på ett 

verkningsfullt sätt bidragit eller bidrar till att kommunicera forskningens resultat och metod 

på ett folkbildningsmässigt sätt och därmed stimulerar allmänhetens intresse för vetenskap 

och vetenskapens innehåll - generellt eller i enskilda områden/ämnen och utan begränsningar 

vad gäller i vilka institutionella miljöer forskningen bedrivits/bedrivs.

Iwan Bolin var Stockholms Arbetareinstitutsförenings sekreterare under många år och var 

själv i institutets anda en framstående forskningskommunikatör, vilket är skälet till prisets 

benämning. Priset kan gå till person som själv svarat för konkreta insatser men också sådana 

som skapat och utvecklat arenor för forskningskommunikation/information. Priset delas ut 

vart tredje år i anslutning till föreningens årsmöte i oktober. Prissumman är 75

Priset delades ut för första gången år 2009 och tilldelades då professor emeritus Staffan  

Ulfstrand. 

Nomineringar till mottagare av priset skickas med e

Arbetareinstitutsförenings sekreterare Ulla 

E-post: ulla.nissen@pof.se Förslagen skall vara sekreteraren tillhanda 

Motiveringen måste rymmas på högst en A

Förslagsställaren måste ange namn, adress, telefon och i förekommande fall e

inskickade förslag behandlas inte.

Ev frågor kring priset kan ställas till Ulla Nissen, telefon 0709

Karlsson, styrelseledamot i föreningen. Telefon 0708

Stockholm i mars 2012 

Styrelsen för Stockholms Arbetareinstitutsförening 
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