Ansökan om bidrag för studier
Till direktionen för fonden Sven och Karin Bergs minne




Ansökan ska avse den som går 2:a eller 3:e året på gymnasium, på högskola eller annan
utbildning t ex komvux.
Vid studier på högskola ska den sökande vara inskriven vid svenskt universitet/högskola.
Studier utomlands räknas, om de ingår i den svenska utbildningen. Gäller endast studerande
vid högskola/universitet.

 OBS! Personbevis som visar att man är född i Misterhults församling eller varit skriven
där tre år måste bifogas ansökan. Saknas personbeviset kommer ansökan inte att
behandlas. Endast komplett ansökan behandlas. – Ingen påminnelse görs!!
Undertecknad anhåller om bidrag från Sven och Karin Bergs donationsfond.
Namn_______________________________________________________________________
Personnummer_______________________________________________________________
Bostadsadress________________________________________________________________
Postnummer____________________Postadress____________________________________
Telefon/mobilnummer_________________________________________________________
Mejladress___________________________________________________________________
Född eller bokförd i Misterhults församling under minst 3 år är villkoret
Åren_____________________________

Sökandes namnteckning________________________________________________________
Målsmans namnteckning
(om sökande är omyndig)_______________________________________________________
Utbetalning sker genom Swedbank som gör en kontoinsättning på mottagarens konto. Om du inte har
konto hos Swedbank måste du meddela Swedbank vilket konto som du vill ha pengarna insatta på. Då
måste mottagaren i god tid innan utbetalningen gå till ett Swedbankkontor och lämna sina
kontouppgifter till deras register för SUS- betalningar, ta med legitimation.

 OBS! Din skola måste intyga din studiegång.
Ifylles av direktionen
Läsår
Inkom den

Se nästa sida!

Belopp

______________________________________________

Tidigare erhållet belopp
20___________________
20___________________
20___________________
20___________________
20___________________

Intyg som underlag för att söka medel ur Sven och Karin Bergs donationsfond
Jag studerar vid:
Högskola/ Universitet:_________________________________________________________
Folkhögskola:________________________________________________________________
Gymnasium från År2 och framåt:________________________________________________
Annan utbildning t ex. Komvux:_________________________________________________
Utbildningslinje:______________________________________________________________
Ansökan avser:

Hösttermin år_____________________ Vårtermin år____________________

Skolort:____________________________________________________________________________
Skolans namn:______________________________________________________________________
Skolans adress:______________________________________________________________________
Kurs:______________________________________________________________________________

Intygas härmed av
__________________________________________________________________________________
Klassföreståndare / Kursansvarig
Datum

 OBS! Vilka terminer studierna gäller ska vara ifyllda.
Vid frågor: Kontakta Eva-Marie Hansson 070-648 80 81
Tillhanda senast 30 september
Oskarshamns kommun
Direktionen för fonden Sven och Karin Bergs minne
c/o Eva-Marie Hansson
Box 706
572 28 Oskarshamn

