Ansökan om bidrag från
FREDRIKA BREMER FÖRBUNDETS
Förvaltade Stiftelser
ANSÖKNINGSTID 15 JANUARI – 1 MARS 2017
INFORMATION OM STIFTELSERNA
Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser omfattar ett stort antal stiftelser. Bidrag ges enligt
donatorernas önskan till:
- Kvinnor som är äldre, behövande och bildade (som läst på högskola, universitet eller motsvarande)
till rekreation och vård
- Kvinnor som är eller har varit lärarinnor, för rekreation
- Kvinnor som utbildar sig för eller ägnar sig åt jordbruk och/eller trädgårdsskötsel
Vi kan inte ta emot ansökningar från organisationer, grupper av kvinnor, kvinnor med utländskt
medborgarskap eller från män.
Vänligen fyll i nedan information, vänligen TEXTA
Namn
Adress
Postnummer och ort
Telefonnummer_________________________ E-post____________________________________
Personnummer
Bankuppgifter (Uppge både clearing nummer och kontonummer): ___________________________
Gift/sambo/ensamstående ______________ Medlem i Fredrika Bremer Förbundet? JA ☐

NEJ ☐

Nuvarande sysselsättning/arbete
Om ansöker om bidrag för kvinnor som är äldre, behövande och bildade (som läst på högskola,
universitet eller motsvarande) till rekreation och vård, vänligen beskriv kortfattat omfattningen på
din eftergymnasiala utbildning på högskolenivå, antal högskolepoäng och examina:
___________________________________________________________________________
Om ansöker om bidrag för kvinnor som är eller har varit lärarinnor, för rekreation, vänligen beskriv
kortfattat ditt nuvarande eller tidigare arbete som lärarinna ________________________________
___________________________________________________________________________
Om ansöker om bidrag för kvinnor som utbildar sig för eller ägnar sig åt jordbruk och/eller
trädgårdsskötsel vänligen beskriv kortfattat din utbildning inom jordbruk eller på vilket sätt du ägnar
dig åt jordbruk och/eller trädgårdsskötsel
___________________________________
_______________________________________________________

1
________________________________________________________________________________
Fredrika Bremer Förbundet, Grev Turegatan 27, 114 38 STOCKHOLM
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Ansökan om bidrag från
FREDRIKA BREMER FÖRBUNDETS
Förvaltade Stiftelser
För vilket ändamål och/eller behov söks bidraget? ___________________________________

Sökt belopp: _________ kronor
EKONOMISKA UPPGIFTER
Vad för slags inkomst har du? (Kryssa för det som gäller)
☐ Lön
☐Pension/aktivitets- eller sjukersättning
☐ Sjukbidrag
☐ Studiebidrag
☐ Annan ersättning

☐ Socialbidrag
☐A-kassa

Total ersättning (före skatt) för föregående inkomstår _____
Ev. tillgångar/kapital (ex fastighet) föregående inkomstår__________________________________
Ev. skulder föregående inkomstår _____________________________
Andra förhållanden som påverkar din ekonomi (t.ex. sjukdom, handikapp, hemmaboende barn)

UNDERSKRIFTER
Två personer som intygar att uppgifterna i ansökan är korrekta.
__________________________________
Signatur
__________________________________
Namnförtydligande
__________________________________
Adress
__________________________________
Postadress
__________________________________
Telefonnummer

__________________________________
Signatur
__________________________________
Namnförtydligande
__________________________________
Adress
__________________________________
Postadress
__________________________________
Telefonnummer

Sökandes underskrift ___________________________________________________
Ort _______________________________

Datum _____________________________
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Ansökan om bidrag från
FREDRIKA BREMER FÖRBUNDETS
Förvaltade Stiftelser

ANSÖKAN SKALL VARA OSS TILLHANDA SENAST DEN 1 MARS 2017 TILL:
Fredrika Bremer Förbundet / Förvaltade stiftelser
Grev Turegatan 27, 114 38 Stockholm
Endast fullständigt ifylld ansökan, inklusive Skatteverkets Inkomstdeklaration för föregående inkomstår
samt aktuellt personbevis från Skatteverket (Utdrag om folkbokföringsuppgifter) med information
om medborgarskap, civilstånd, födelseort och län angivet, tas upp till behandling. Kompletteringar
kan inte göras i efterhand. Beviljat bidrag betalas ut senast den 1 juli 2017. Besked om beviljat
bidrag sker endast genom utbetalning. Förhandsbesked/besked om avslag kan tyvärr inte lämnas.
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