UPPLYSNINGAR FÖR STIPENDIEANSÖKAN
”TILL ANNA WEDHOLMS MINNE”
Denna anvisning till stipendieansökan avser ansökan om stipendier ”Till Anna Wedholms Minne”.
Ansökan skall ha inkommit senast den 1 september för att komma i fråga till prövning. Besked angående
årets stipendiater lämnas under oktober månad.
Sundsvallskretsen och Örnsköldsvikskretsen av Fredrika-Bremer-Förbundet verkar för jämställdhet mellan
kvinnor och män. Genom en donation som förvaltas i Anna Wedholms Stiftelse har kretsarna möjligheten att
verka för sina ändamål genom att:
A - utge stipendier till personer, som har anknytning* till Västernorrlands län och som bedriver eller står i begrepp att bedriva studier, vetenskapligt arbete eller forskning. Särskilt beaktas ansökningar med en inriktning
som belyser eller sprider fakta om förhållanden som rör jämställdhet mellan kvinnor och män och därmed sammanhängande frågor,
B - utge stipendier för utbildning av personer, som har anknytning* till Västernorrlands län, i yrke som vanligtvis domineras av det andra könet,
C – utge stipendier för utbildning till personer, som har anknytning* till Västernorrlands län, som på grund av
särskilda omständigheter inte genomgått yrkesutbildning eller kunnat fullfölja sådan.

*Med anknytning till Västernorrlands län avses personer som är födda inom länet eller som är, eller har varit
folkbokförda där. Eller personer som utan att ha sådan anknytning, bedriver eller står i begrepp att bedriva studier eller forskning vid skola eller lärosäte i länet. Om dessa villkor inte är uppfyllda avslås ansökan utan åtgärd.
Ansökan skall göras på särskilt formulär. I ansökan anges till vilken kategori (A-C, se ovan) Du i första hand
refererar till. Ansökningsformulär skrivs ut från http://www.tillannawedholmsminne.se/AWSfJ-Ans-handl2007.xls eller som PDF från http://www.tillannawedholmsminne.se/AWSfJ-Ans-handl-2007.pdf . Kopiera den
gärna i A3-format, så att den blir en mapp där du kan lägga övriga handlingar. Om Du vill ha besked även om
avslag skall Du skicka med adresserat och frankerat svarskuvert (20g), som läggs inuti ansökan. Vill Du dessutom ha ansökningshandlingarna åter, skicka med ett stort frankerat svarskuvert (100g). Om Du erhåller stipendium, så återsänds inga handlingar.
ANSÖKAN MÅSTE INNEHÅLLA:
1 - Det ifyllda ansökningsformuläret i original. Uppgifter om ekonomisk situation är de som gäller vid ansökningstillfället. Under inkomster anges inkomster från arbete, A-kassa och dylikt. Studiebidrag behöver ej redovisas. Studielån redovisas under skulder. Under tillgångar redovisas bankmedel/värdepapper för sig och fastighet/bostadsrätt (taxeringsvärde) för sig.
2 - Personbevis. Uppge vid beställning av personbevis hos Skatteverket att personbeviset skall användas för stipendieansökan.
3 - En berättelse om Dig själv med motivering till Din ansökan. Ange även hur du fick info om stipendiet.
I förekommande fall:
- Avgångsbetyg (kopia) från gymnasieskolan
- Intyg i original som visar att Du är inskriven/registrerad/antagen som studerande för avsedd utbildning. (Fås
från kurssekretariat/studentexpedition/studievägledare.)
- Senaste studiemeritförteckning/registerutdrag/studieintyg, som visar avklarade och pågående kurser och i förekommande fall betyg.
- Betyg/intyg från tidigare praktik med anknytning till utbildningen.
- Om kategori B – Att genom officiell statistik/intyg från läroanstalt kunna styrka underrepresentation.
I det fall original ej fordras, krävs kopia vidimerad av två ej till Dig närstående personer. Dvs. diskvalificerade
för vidimering är make, sambo, barn eller släkting till Dig eller Din make eller sambo.
Lägg bilagorna i ovan angiven ordningsföljd, så underlättas registreringen.
ENBART ANSÖKNINGAR SOM ÄR FULLSTÄNDIGA FRÅN BÖRJAN BEHANDLAS.
Du kan således inte sända in personbevis etc. separat. Vi tar inte emot ansökningar eller kompletteringar via
e-post. OBS – ansökan skall vara inkommen senast den 15 oktober och inges under adress:
”TILL ANNA WEDHOLMS MINNE”, c/o Inger Häldin, Näske 219, 893 91 BJÄSTA

