
Ansökan om stipendium ur Hugo & Ingrid Olssons donationsfond

för EFTERGYMNASIALA STUDIER

Endast ansökningar som sker via fullständigt ifylld ansökningsblankett och kompletterade med 
bilagor behandlas. Alla fält på denna sida ska fyllas i. Ansökan skrivs ut och skickas per post till 
nedan adress.

Svalöfs Lantmannaskolas Målsmansförening 
c/o Mona Ringdahl
Reslöv 1904
241 72 Marieholm

Tel sekreterare: 0766 - 30 94 95
E-post: info@lantbruksstipendier.se

www.lantbruksstipendier.se
Organisationsnummer: 844000-3260

Namn: Personnummer (10 siffror):

Adress:

Postadress:

Tel/mobil:

E-post:

Bank för stipendieutbetalning:

Clearing- och kontnummer för stipendieutbetalning:

Ansökan syftar till följande studier:  Bifoga studieintyg om påbörjade studier!

Vid lärosäte: Antal terminer utbidlningen omfattar:

Datum då utbildningen påbörjades: Datum då utbildningen beräknas färdig:
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Sista ansökningsdag är den 31 oktober. 
Besked lämnas senast den 1 december.

Svalöfs Lantmannaskolas Målsmansförening 
c/o Mona Ringdahl
Reslöv 1904
241 72 Marieholm

Tel sekreterare: 0766 - 30 94 95
E-post: info@lantbruksstipendier.se

www.lantbruksstipendier.se
Organisationsnummer: 844000-3260

Namn: Personnummer (10 siffror):

Avslutat läsår på följande utbildning vid Svalöfs gymnasium (bifoga en kopia på avgångsbetyget från naturbruksgymnasiet):

Avslutat läsår på följande utbildning vid övriga naturbruksgymnasier i Skåne (bifoga en kopia på avgångsbetyget från naturbruksgymnasiet):

Avslutat läsår på följande utbildning vid övriga naturbruksgymnasium i Sverige (bifoga en kopia på avgångsbetyget från naturbruksgymnasiet):

Tidigare beviljade stipendium från Hugo & Ingrid Olssons. Ange summa, till vad samt årtal:

Datum och namnunderskrift:
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Ansökan om stipendium ur Hugo & Ingrid Olssons donationsfond

för EFTERGYMNASIALA STUDIER

För att vara behörig att söka stipendium måste man ha avslutat minst ett läsår på något av 
Sveriges naturbruksgymnasier. Sökande från Svalöfs gymnasium är prioriterade och ange 
därför alltid i första hand om du läst något där och i andra hand vid andra skolor. 
Det går inte att ansöka i efterhand.



Svalöfs Målsmansförening policy gällande

GDPR

Svalöfs lantmannaskolas målsmansförening
c/o Mona Ringdahl
Reslöv 1904
241 72 Marieholm

Tel sekreterare: 0766 - 30 94 95
E-post: info@lantbruksstipendier.se

www.lantbruksstipendier.se
Organisationsnummer: 844000-3260
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För att ha möjlighet att sköta uppdraget att dela ut stipendier i våra stiftelser behöver vi 
personuppgifter för att kunna hantera vårt arbete.
 
1. Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna bedriva vår verksamhet
2. Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in.
3. Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för.
4. Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.
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