
Personbevis med uppgift om folkbokföring bifogas, bilaga 

1. 1. Projekttitel eller ändamål med stipendiet

STIFTELSEN UPPSALA HUSHÅLLSSKOLAS FOND  
Karin Hjälmeskog, Botvidsgatan 3A, 753 29 UPPSALA 

www.hushallsskolansfond.se
E-post: info@hushallsskolansfond.se
Telefon: Karin Hjälmeskog, 070-2599015

Sökt belopp kr

STIPENDIEANSÖKAN

Huvudsökanden  
(ansvarig för slutredovisning)

Ev medsökande

Namn

Yrke

Postadress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Underskriven ansökan med bilagor skannas in som ett dokument och e-postas till stiftelsen på adress 
info@hushallsskolansfond.se senast ansökningsdagen tisdag vecka 45.
Döp dokumentet till årtal, ansökan, huvudsökandes efternamn, förnamn
(t.ex. 2021 Ansökan Hjälmeskog Karin)

2. Ansökans inriktning 

Undervisning Vidareutbildning               Vetenskaplig forskning          Utvecklingsarbete

3. Projektbeskrivning, bilaga 2 (se anvisningarna).

4. Budget, bilaga 3 (se anvisningarna).

I Anvisningar för stipendieansökan sammanfattas de uppgifter som ska finnas i ansökan.



5. Tidigare erhållna stipendier från Stiftelsen Uppsala Hushållsskolas fond redovisas i bilaga 4.

Redovisningen lämnas separat, på särskild blankett.

6. Meritförteckning
Meriter av intresse för ansökan lämnas i bilaga 5.  
Betygskopior behöver inte bifogas ansökan. Styrelsen kan, i särskilda fall, begära in dessa.

7. Nuvarande anställning 
 

Anställning/arbetsuppgifter                                                                       Institution/Företag

8. Referenser, 2 namn med telefonnummer 
 

Namn                                                                                                             Telefonnummer

 
9. Övriga upplysningar av intresse

Hur fick du kännedom om stipendiet? 

När resultat från projekt finansierade av stiftelsen redovisas skall det framgå i publikationer och övriga
rapporter att Stiftelsen Uppsala Hushållsskolas fond medverkat till finansieringen.

Ort och datum                                                                       Underskrift

 
10. Om jag erhåller stipendium ska pengarna sättas in på följande konto (inklusive cleringnr)

Jag meddelar kontonummer på annat sätt om jag erhåller stipendium
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