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Ansökan till Stiftelsen Göteborgs Folkskoleseminariers Minnesfond, för dig 
som läser på förskollärarprogrammet eller grundskollärarprogrammet med 
inriktning F-3 eller fritidshem  
 
För att ansöka om detta stipendium, ska du gå förskollärarprogrammet eller grundskollärarprogrammet 
med inriktning F-3 eller fritidshem. Du ska, på förskolärarprogrammet eller grundskollärarprogrammet 
med inriktning F-3 eller fritidshem, ha läst minst 30 högskolepoäng (hp).  
 
I din ansökan ska du bifoga: 
 

▪ Ansökan 
▪ Personbevis för stipendium (inte ett vanligt personbevis). Personbeviset får du från 

Skatteverket (www.skatteverket.se). 
▪ Utdrag från Ladok. Utdragen från Ladok gör du själv via ditt studentkonto. Om du inte har 

tillgång till internet, kan studerandeservice hjälpa dig. Det är resultat- och registreringsintyg 
som du ska kunna uppvisa i din ansökan. 

▪ Kopia på den senast tillgängliga inkomstdeklarationen, skattebesked eller motsvarande
1
.. 

Dessa finner du på Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se) eller via ett av Skatteverkets 
kontor. 

 
Observera att om någon av ovanstående saknas, behandlas inte din ansökan. 
 
Ansökan skickas till utsek@gota.gu.se med bifogad information, skriv ”Ansökan minnesfonden” i 
ämnesraden eller till Göta Studentkår, Box 300, 405 30 Göteborg.  
 
Sista ansökningsdag är 2017-09-29  
  

                                                 
1
 Exempelvis vad som motsvarar inkomstuppgifter och skatteuppgifter i andra länder än Sverige.   

http://www.skatteverket.se/
http://www.skatteverket.se/
mailto:utsek@gota.gu.se


 

 

 

 

 
 
Göta studentkår 

 
031-708 44 40 

Götabergsgatan 17 exp@gota.gu.se 

411 34 Göteborg www.gotastudentkar.se 

 

Sida 2/4  

Ansökningskriterium  
 
För att söka stipendiet på grund av någon av anledningarna sociala skäl, ekonomiska skäl, medicinska 
skäl eller övriga skäl, behöver studenten uppfylla vissa kriterier, som specificeras nedan. Sökande ska 
vara studerande. Sökande kan endast erhålla medel två (2) gånger. Sista ansökningsdag är 2017-
09-29. Uppmärksamma att sökande inte kan komplettera sin ansökan efter den mottagits av Göta 
studentkår. Observera att vissa intyg kan krävas.  
 
Ekonomiska skäl 
Detta skäl grundar sig på sökandes totala bruttoinkomst under föregående år. Studiemedel (lån och 
bidrag) ska inte räknas med. Sökandes totala bruttoinkomst får inte överstiga 95 000 SEK

2
. Hänsyn 

tas inte till nettoförmögenhet såvida den inte överstiger 100 000 SEK, vilket föranleder diskvalificering. 
Som nettoförmögenhet räknas ej fastighet. Intyg krävs.  
 
Sociala skäl 
I denna grupp kan sökanden åberopa skäl så som nedanstående. 
 

▪ Ensamstående studenter med barn/försörjningsplikt. 
▪ Familjesvårigheter så som skilsmässa/dödsfall i den närmsta familjen inom det senaste 

kalenderåret. 
▪ En svår bostadssituation så som lång resväg till Göteborgs universitet. 

 
Medicinska skäl 
I denna grupp kan sökande åberopa medel för att underlätta en långvarig sjukdom eller en 
funktionsvariation som på grund av samhället försvårar sökandes situation. Intyg krävs.  
 
Övriga skäl 
I denna grupp kan sökande åberopa medel för nedanstående skäl. 
 

▪ Om sökande varit studentkårsaktiv i minst ett verksamhetsår. Intyg krävs.  
▪ För studieresa, utlandsstudier eller verksamhetsförlagd utbildning utomlands. Intyg krävs.  
 
 

Beredningsgruppens omdöme ligger till grund för utdelning av stipendiet.  
 
Endast de som får bidrag ur fonden får besked. 
Har inget besked kommit innan 30 november, betyder det att sökande inte fått något stipendium.  
 

Övrigt 
Kriterierna beslutades av Göta studentkårs utbildningsvetenskapliga sektionsstyrelse 2016-02-16 och 
reviderades 2017-01-13.  

                                                 
2
 Observera att detta inte gäller studenter som varit studentkårsaktiva med en heltidsarvodering under föregående 

verksamhetsår.  
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Ansökningsblankett Minnesfonden 
 
OBS! Läs noga igenom utdelningskriterierna innan du fyller i ansökan. Texta tydligt.  
 
 

Sökande 
 

 

Personnummer: 
 

Namn: 
 

Program: 
 

Tel: 
 
 

Gatuadress: 

Postnr/Ort: Påbörjade utbildningen (åååå-mm): 

Epost:  Vill bli kontaktad via: 

Epost                      Brev  

Har du tagit alla högskolepoäng (hp) på utbildningen hittills? 
└ Observera att intyg måste bifogas. 

Ja         Nej  

Om nej, hur många högskolepoäng ”släpar” du efter med? Antal högskolepoäng 
släpande: 

Har du haft studieuppehåll? Ja         Nej  

Om ja - Från (åååå-mm): Till (åååå-mm): 

 Övriga 
utgifter 

Boendekostnad: Transportkostnad:  

Skäl 
 

 

Ekonomiska skäl till ansökan om bidrag ur fonden? 
└ Observera att intyg måste bifogas. 

Ja         Nej  

Total bruttoinkomst (exklusive studiemedel) under föregående år. Om 
du är gift eller sambo, måste bådas inkomst uppges och delas med 
två. 

Summa i kr: 

Medicinska skäl till ansökan om bidrag ur fonden? 
└ Observera att intyg måste bifogas. 

Ja         Nej  

Övriga skäl 
 
 

Kåraktiv i Göta studentkår under föregående verksamhetsår? 
└ Observera att intyg måste bifogas. 

Ja         Nej  

Om ja – vilket uppdrag: Vilket/vilka organ/råd/motsvarande var du aktiv i: 

Avser din ansökan bidrag till studieresa, utlandsstudier eller 
verksamhetsförlagd utbildning utomlands? 
└ Observera att intyg måste bifogas. 

Ja         Nej  

Om ja – vart? Stad, land: 
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OBS! Vid saknad av intyg för ovanstående åberopat/de skäl räknas punkten/rna bort. 

Historik 
 Har du sökt/fått pengar från Minnesfonden tidigare? Ja         Nej  

Om ja –  

När (åååå): Summa i kr: 

Skäl till att du fick ovanstående år: 

Motivering till varför du 
ska få stipendiet 

 

  
 
Härmed försäkrar jag att ovanstående uppgifter är riktiga: 
 
Underskrift    Ort  Datum 
 
____________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sista ansökningsdag 2017-09-29 
 

Skickas till: 
 

utsek@gota.gu.se 
skriv ”Ansökning minnesfonden” i ämnesraden 

 
Eller 

 
Göta studentkår 

Box 300 
405 30, Göteborg 

 

mailto:utsek@gota.gu.se

