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Regler för medlemsstipendier 

Ett av de områden som Försvarsförbundet prioriterar är kompetensutveckling för 
medlemmarna. Som ett led i denna satsning inrättade förbundsstyrelsen ett 
stipendium år 2001. Den som är och har varit aktiv medlem i förbundet de 
senaste två åren kan söka stipendium. Medlemstiden ska ha varit 
sammanhängande. 

Förbundet vill uppmuntra våra medlemmar till vidareutbildning. Vi vill stimulera 
medlemmarna att genom utbildning öka sina utvecklingsmöjligheter och 
anställningsbarhet. Syftet är också att underlätta till deltagande i 
yrkeskonferenser. 

Stipendium kan delas ut med upp till halva kostnaden för deltagande i 
utbildningen eller konferensen, dock högst 2 000 kronor. Kostnaden kan avse 
resan, anmälningsavgift, kurslitteratur o dyl., dock ej traktamente eller ersättning 
för löneavdrag. Var noga med att spara kvitton då dessa används som 
underlag för utbetalning av stipendiet. 

Medlem, som innehar centralt fackligt förtroendeuppdrag, kan inte erhålla 
stipendier för kurs/konferens med inriktning mot facklig verksamhet. 

Stipendium delas inte ut för deltagande i Försvarsförbundets interna 
utbildningar eller för kurser anordnade av TCO och Sensus eller motsvarande, 
där förbundet ändå står för hela eller delar av kostnaderna. 
Den som fått stipendium ett år kan inte få det igen de två påföljande åren.  

För att kunna göra en rättvis och korrekt bedömning är det viktigt att ansökan är 
fullständig. Den ska innehålla följande uppgifter: 

 Namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.
 Arbetsgivare, arbetsplats, adress, telefonnummer och e-postadress.
 Om arbetsgivaren bidrar med avsatt arbetstid, litteratur eller annat

Uppgift om vilken utbildning/konferens eller dylikt som ansökan avser, hur länge den ska
pågå och syftet med utbildningen.

 Utbildningskostnaderna.
 Underskrift av sökanden.
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Presidiet beslutar om stipendium ska beviljas. Kontaktperson på kansliet är  
Gülseren Kiyak, telefon 08-402 40 00, gulseren.kiyak@forsvarsforbundet.se . 

Insändes till:  
Försvarsförbundet, Gülseren Kiyak, Box 5328, 102 47 Stockholm 

Namn: 

Adress: 

Personnummer: 

Telefonnummer: Bostaden: 

Arbetsplatsen: 

E-postadress: Bostaden: 

Arbetsplatsen: 

Arbetsgivare: 
Adress: 

Arbetsplats: 

Bidrag från arbetsgivaren: 
(arbetstid/litteratur/annat) 

Utbildning: 

Tidsperiod: 

Syfte med utbildningen: 
(fortsätt på baksidan om 
utrymmet inte räcker till) 

Utbildningskostnader: 
(Specificera olika 
kostnader) 

Jag godkänner att mina personuppgifter används för att behandla min ansökan 
om stipendium. 

____________________________________________________________ 
Namnunderskrift                                      Datum 


