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ANSÖKAN OM UTBILDNINGSSTIPENDIUM 
Efternamn Förnamn Personnummer 

Nuvarande adress Postnummer/Ort 

Bankkonto E-post

Födelseförsamling (personbevis bifogas) 

Inskriven vid (ange universitet/högskola etc) 

 

År Månad   Dag 

Civilstånd Ev. försörjningsplikt mot egna barn (antal barn) 

STUDIER HITTILLS 
Slutbetyg från gymnasieskola i 
(kopia av betyg bifogas) 

Avlagda akademiska 
tentamina/examina (enl bil. 
studiemeritförteckning, studieintyg 
eller motsvarande förteckning) 
Examination kommer att ske vid (ange universitet/högskola etc) År              Månad   Dag 

Uppgifter om inkomst och förmögenhet Kronor 

Årlig förvärvsinkomst, innevarande år, brutto 

Tillgångar (aktier, obligationer, bankmedel, fonder,  e dyl) 

Tillgångar bostad (marknadsvärde bostadsrätt, villa e dyl) 

Studieskulder 

 Andra skulder 

Icke skattepliktiga inkomster (ex stipendier från annan stiftelse e dyl) 

Övriga upplysningar som sökanden önskar meddela stiftelsen angående studier, ekonomi m m. 

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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Övriga upplysningar som sökanden önskar meddela stiftelsen angående studier, ekonomi m m, 

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

Undertecknad försäkrar på heder och samvete att lämnade uppgifter i denna ansökan är riktiga och medger 
att mina uppgifter får databehandlas/lagras. Styrelsens beslut går ej att överklaga. 

………………….. den ……………………… 

……………………………………………………………… 
Sökandens underskrift 

INFORMATION OM STIPENDIERNA 
Stipendierna ska främja ; 
- personer som genomför yrkesutbildning, såväl högre teoretisk som högre eller lägre praktisk utbildning och
som är avslutad före fyllda 35 år.
Stipendium kan tilldelas studerande som ;
- är född eller bosatt i förutvarande Skaraborgs län
- företrädesvis inte själv kan antas kunna finansiera studierna.

Styrelsens beslut om tillstyrkt /avstyrkt ansökan lämnas brevledes. 
Okompletta / ofullständiga ansökningar behandlas ej. 

GDPR 
Styrelsen för Stiftelsen behöver ha tillgång till uppgifter för att kunna bereda och behandla ansökningarna. 
Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande 
dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. På Stiftelsens hemsida www.renstromsstiftelse.se kan du ta 
del av vilka och varför uppgifter sparas. 
Vi säljer aldrig vidare några uppgifter vi har om dig. 
Vid frågor angående behandlingen vänder ni er till styrelsens ordförande Lennart Lewerin, 
 tel 070-666 2009. 

ANSÖKNINGSHANDLINGARNA SKALL LÄMNAS TILL HEDVIG & VICTOR RENSTRÖMS STIFTELSE 
SENAST  DEN 10 OKTOBER. 

FÖRFRÅGNINGAR KAN  STÄLLAS TILL STIFTELSENS STIPENDIEANSVARIGE, 
INGEMAR BENGTSSON, PÅ TELEFON 0708-481325 




