Fredrika Bremer-förbundets rekreationsstipendium 2021
Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 23 april 2021 (detta innebär att poststämpelns
datum inte gäller).
PERSONUPPGIFTER
Namn:

Adress:

Postnummer:

Ort:

Telefon:

E-post:

Personnummer:

BANKUPPGIFTER
Bankens namn:

Bankens clearing-nummer:

Kontonummer:

EKONOMISKA UPPGIFTER
Vad för slags inkomst har du? Kryssa för det som gäller!
☐ Lön
☐Pension/aktivitets- eller sjukersättning
☐ Försörjningsstöd
☐ Sjukbidrag
☐ Studiebidrag
☐ A-kassa
☐ Annan ersättning

Andra förhållanden som påverkar din ekonomi (t.ex. sjukdom, funktionsnedsättning,
hemmaboende barn):

För att bekräfta din inkomst ber vid dig insända kopia på Skattebesked från 2019. Med
Skattebesked avses Skatteverkets besked för inkomståret 2019. Du hittar denna på
Skatteverkets hemsida under ”Mina sidor” – ”Skatter och deklarationer” – ”Beslutade
skatteuppgifter”. Ladda ner och skriv ut pdf:en. Inga andra bilagor behövs eller kommer att
tas in i bedömningen din ansökan.

SYFTE
Beskriv vad stipendiet ska användas till (max 300 ord):

Underskrift av sökande

Ort: ________________________

Datum: ____________________________

Vanliga frågor
*Kan jag skicka in ansökan via e-post istället?
Nej tyvärr, vi tar endast emot ansökningar via ”vanlig post”.
*Kan jag säkerställa att min ansökan når kansliet genom att skicka brevet rekommenderat eller
lämna det på plats på kansliet?
Nej tyvärr, vi tar endast emot ansökningar via ”vanlig post”
*Jag har inte själv möjlighet att skriva ut ansökningshandlingen, kan ni skicka en till mig?
Nej tyvärr, eftersom vår närvaro på kansliet är extremt begränsad i dessa tider har vi inte möjlighet
till detta. Du kan däremot besvara frågorna på ett separat papper och skicka in dem på det viset.
Viktigt är dock att ansökan är komplett eftersom vi inte behandlar ansökningar som inte är
fullständiga.
*Kommer ni höra av er om jag missat något i min ansökan så jag kan komplettera?
Nej tyvärr har vi inte möjlighet att göra detta, endast fullständiga ansökningar kommer att
behandlas.
*Kan jag höra av mig och ställa frågor om mina möjligheter att tilldelas stipendiet?
Vem som får bidrag beslutas av en särskild stipendienämnd, kansliet kan inte besvara frågor kring
urval, prioriteringar eller om enskilda ansökningar. För generella frågor går det bra att ställa frågor
via epost på kansli@fredrikabremer.se
*Hur vet jag om jag tilldelas stipendium eller ej?
Till alla som lämnat in en fullständig ansökan kommer vi efter att ansökningarna behandlats skicka
ett besked via epost (om denna angetts lättläst och korrekt). Detta kommer tidigaste att ske i slutet
av maj månad och information om var vi ligger i processen kommer att finnas att tillgå på förbundets
hemsida www.fredrikabremer.se . Kansliet kan inte svara på frågor avseende enskilda ansökningar.

Läs om hur vi behandlar personuppgifter i vår Dataskyddspolicy på www.fredrikabremer.se.

