
FREDRIKA BREMER FÖRBUNDETS  

STIPENDIESTIFTELSE  
Östermalmsgatan 33, 114 26 Stockholm 

 
ANSÖKAN SKA VARA FBF STIPENDIESTIFTELSE TILLHANDA PÅ 

OVANSTÅENDE POSTADRESS SENAST 17 OKTOBER 2022. 

  Regnr:……../……..…../.…….…. 
                                             (ifylles av Stipendiestiftelsen) 

Några stipendier är knutna till län och vi behöver därför 

veta om sökande är född och uppvuxen i samma län. 

Fyll i så fall i denna ruta, lämna annars tom. 

 

Jag är född och uppvuxen i ………………………… län 

Sökande: 

Efternamn: …………………………………………………….. 

 

Förnamn (tilltalsnamn)…………………………………………. 

Personnummer (år – månad – dag):  

 

…………………… 

(endast kvinnor kan söka, högst 35 år gamla) 

Adress (hemort/studieort): 

 

Gatuadress………………………………………………………………………………………….. 

 

Postadress………………………………………………………………………………………….. 

 

Till angiven adress skickas 

ev. diplom (ange helst 

adress inom Sverige). 

E-post: 

Inkomster (ej CNN): 

 

……………………….. 

Tillgångar:  

 

……………………………. 

Skulder till CSN: ……………………………. 

 

Skulder utöver CSN: ………………………………... 

Jag har sökt tidigare.  

 

Jag har erhållit detta 

stipendium tidigare.  År:…... 

Sökt/erhållet annat stipendium för innevarande år från (om flera, skriv på baksidan) 

 

 

………………………………………………………………totalt kr.…………………….. 

Utbildningen avser leda till: 

 

Specificera yrke/typ av examen/huvudämne…………………………………………………… 

 

Jag studerar vid/Utbildningen ges på följande högskola/universitet:…………………………….. 

 

Om utbildningen ges vid utländskt lärosäte, ange ort och land här:……………………………… 

 

Hela utbildningen påbörjades                     och beräknas vara avslutad        

Höst     Vår         År ……..                      Höst      Vår       månad ………… år……. 

Hela utbildningens 

längd: ………… år 

Jag har hittills läst ….. år 

Jag har hittills  

tagit ….. högskolepoäng  

eller YH-poäng  

eller motsvarande: ……. 

Utöver nuvarande utbildning har jag efter gymnasiet studerat följande: 

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

Utöver angivna högskolepoäng ovan har jag också tagit ……. högskolepoäng (eller YH/motsvarande). 

 

Om jag tilldelas stipendium kan pengarna sättas in på (bank): ………………..……………….. 

Clearingnummer:  Kontonummer:  OBS. Endast svenskt kontonummer. 

Jag försäkrar att lämnade uppgifter och bifogade handlingar är sanningsenliga och ansöker härmed om stipendium. 

 

 

……………………………………….                                  ………………………………………………………… 

Ort och datum                                                                        Egenhändig namnteckning 

 Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas enligt information på www.bremerstipendier.se 

Komplett ansökan består av (se även hemsidan, 

www.bremerstipendier.se): 

1. Ifyllt ansökningsformulär. 

2. Personligt brev om dig själv och vad du vill med dina 

studier (1–2 sidor). 

3. Kort CV. 

4. Personbevis med medborgarskap och födelseort 

angivet. 

5. Intyg att du är registrerad som studerande denna höst. 

6. Aktuellt studieintyg eller motsvarande från pågående 

utbildning. 

7. Avgångsbetyg från gymnasiet. 

8. Eventuella kopior av arbetsprover (ett urval) och/eller 

intyg. 

Denna ruta endast för Stipendiestiftelsens noteringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


