
 
 
ANSÖKAN OM  FONDMEDEL 
 
Ur Skolans Samfond, Kinmansonska fonden och Ödeshögs Småbrukarfond samt 
Behmska Stiftelsen 
 
 

Elevens namn                                                               Personnummer /10 siffror/ 
 
 

 
 

Adress                                                                           Telefon 
 
Postadress 
 
Bank                                          Bankkonto inkl clear nr 
 
Pg 

 

Församlingshemvist 
 
 

 

Inskriven vid skola                                              i                                        kommun 
 
Program                                                                                   åk 

 Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan 
behandlas för administration. Personuppgifterna 
utgör underlag för utbetalning ur fonderna, revision, 
statistik m m. Om information önskas om vilka 
personuppgifter som behandlas, rättelse av felaktiga 
eller missvisande uppgifter, kan skriftlig begäran om 
detta ske till förvaltningen. 

 
...................................................................... 
Ort och datum 
 
 
...................................................................... 
Myndig elev eller målsman 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Anvisningar - ANSÖKAN OM FONDMEDEL 
 
Ur Skolans Samfond, Kinmansonska fonden och Ödeshögs Småbrukarfond samt 
Behmska stiftelsen 
 

 

FONDERNA GÄLLER FÖR UNGDOMAR MANTALSSKRIVNA I ÖDESHÖGS 
KOMMUN 

Fondmedel kan sökas av elever som fortsatt sin utbildning efter genomgång av obligatorisk 
skola. (Som ungdom räknas man till det år man fyller 25 år.) 
 
 
Skolans Samfond och Kinmansonska fonden 
 Högskolestudier eller motsvarande det aktuella kalenderåret 

 
 Studier vid något nationellt program eller motsvarande det aktuella läsåret. 
 Du kan söka vilken årskurs du än går om du läser på följande program: Omvårdnads, 

Estetiska, Hantverksprogrammet eller program med ämnet specialidrott. 
 Du kan bara söka när du går sista årskursen om du läser övriga program. 

 
Ödeshögs Småbrukarfond 
 Högskolestudier eller motsvarande det aktuella kalenderåret med inriktning mot 

lantbruk, jord och skog. 
 
 Alla årskurser vid Naturbruksprogrammet. 

 
Behmska stiftelsen 
 Elever från Trehörna församling 

 
 
 
Ansökan ska innehålla uppgifter om vilka studier som den sökande bedriver samt ett 
personbevis och ett studieintyg från skolan. 
 
Ansökan ska vara Kommunkontoret, 599 80 Ödeshög, tillhanda senast 15 december. 
Endast behöriga sökande som skickat in kompletta ansökningshandlingar i tid kan komma 
ifråga för fondmedel. 
 
Beslut om utdelning sker senast den sista februari. Skriftligt besked samt utbetalning ur 
fonderna sker under mars månad.  
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