
STIPENDIEANSÖKAN 

Sida 1 
 

Med hänvisning till nedan lämnade uppgifter och bilagda skolbetyg, tjänstgöringsbetyg och andra 
handlingar anhåller jag om stipendium ur nedanstående stipendiefond (enligt kryssmarkering).

□ Direktör Petrus Hedlunds studiefond *)
Ansökan ställs till 
Munkfors kommun 

Box 13 
684 21 Munkfors 

□ Överingenjör Gustaf Janssons Munkforsfond *)
Ansökan ställs till 
voestalpine Precision Strip AB 

Personalavdelningen 
Box 503 
684 28 Munkfors 

*) Obs! Även nästa sida ska fyllas i. 

Stipendieansökan kan endast göras fr.o.m. termin 3 avseende Överingenjör Gustaf Janssons Munkforsfond. 

Samtliga nedanstående uppgifter ska fyllas i. 
Sökandes fullständiga namn 

Adress och tel nr 

Personnr Civilstånd Födelseort 

E-postadress

Förälders namn, yrke och anställning 

Vilka studier avses? 

Var ska de bedrivas? 

När påbörjades studierna? 

Hösttermin Vårtermin

När beräknas utbildningen avslutas? 

Hittills avklarade poäng/motsvarande 

Har stipendier tidigare erhållits från fonder eller staten 
(natura- eller kontantstipendier)? 

□ Ja □ Nej

Om ja - när och vilka? Ange belopp 

Kan stipendier eller understöd från andra fonder eller från 
staten påräknas till den aktuella utbildningen (natura- eller 
kontantstipendier)? 

□ Ja □ Nej

Om ja - vilka slags stipendier eller understöd? Ange belopp 

Övriga upplysningar och referenser 

Observera att sökanden måste inge skolbetyg från senaste skolterminen eller från eventuell examina samt 
eventuellt efterföljande tjänstgöringsbetyg. Ej komplett ifyllda ansökningar kommer inte att behandlas och tas inte 
upp till beslut. Ansökan ska inlämnas under tiden 2 maj – 15 juli (senare inkomna ansökningar behandlas inte). 

Ort Datum Namnteckning 



STIPENDIEANSÖKAN 

Sida 2 
 

Kompletterande uppgifter beträffande ansökan till Direktör Petrus Hedlunds studiefond och 
Överingenjör Gustaf Janssons Munkforsfond: 

Beskriv på vilket sätt du har anknytning till Munkfors. Till exempel född och uppväxt i Munkfors till 
__års ålder; Uppväxt i Munkfors från __års ålder till __års ålder; Bosatt i Munkfors sedan år ____. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Vilka stipendier har erhållits tidigare? För vilken utbildning? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Information som endast gäller Överingenjör Gustav Janssons Munkforsfond: 
Utbetalning av tilldelat stipendium sker med 50 % under hösten och med 50 % under våren. 
Utbetalning på våren sker efter att intyg om avklarade studier under föregående hösttermin inkommit 
(senast den 1 mars). 
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