
 

 

Stipendieansökan 

Alla Platsar-stipendiet 

Ansvarig för ansökan: 

Förening:  
Kontaktperson:  
Funktion i föreningen:  
Adress:  
Postadress:  
Telefon:  
E-postadress:  
Föreningens pg/bg:  

Stipendiet söks för: 

Namn:  
Personnummer:  
Adress:  
Postadress:  
Telefon:  
E-postadress:  
Kort beskrivning av hens nuvarande  
fritidsaktiviteter: 

 
 
 
 

Antal syskon:  
 

Övriga uppgifter om familjeförhållanden: 
 
 

 
 
 
 

Uppgifter om stipendiekandidatens målsman: 

Namn:  
Adress:  
Postadress:  
Telefon:  
E-postadress:  

☐  Förälder  ☐    Vårdnadshavare              ☐ God man   

 

  



 

 

Kostnader som stipendiet ska täcka: 
Exempel på kostnader:  medlemsavgift, träningsavgift, tävlingslicens, lägerkostnad m.m.  
Ange under vilken tidsperiod kostnaden uppstår (t ex träningsavgift 2015, läger 11-13 nov 2015) 

Ange vad ni söker stöd för Belopp Tidsperiod Stipendiegruppens 
noteringar 

    
    
    
    
    

Referenser: 
Föreningen har säkerställt att stipendiekandidaten är i behov av ekonomiskt stöd för att delta i 
verksamheten genom kontakt med: 

Organisation/myndighet/skola/annat:  
Kontaktperson:  
Telefon:  
E-postadress:  

Ansökan godkänns: 
Datum:  

☐ Ja, föreningen är medveten om att vi har tystnadsplikt. Information om vem vi sökt stipendium 
för, eller vem som beviljats stöd, får inte spridas. 

Underskrift av föreningens firmatecknare                  Underskrift av målsman 
 
 

 
 

Ansökan skickas till: 
Norrbottens Idrottsförbund 
Att: Alla Platsar-stipendiet 
Idrottens Hus, Kronan A3, 974 42 Luleå 
e-post: idrottsforbundet@norrbotten.rf.se 

 

Stipendiegruppens noteringar 
☐ Beviljat        ☐ Delvis beviljat        ☐ Avslås 

Beslutsdatum:   
Beviljat belopp:  
Datum för utbetalning:  

 

Ver. 2015-01-12 
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