
 

 

Utbildning 

Beträffande utbildning koncentrerar sig stiftelsen på post-

gymnasiala studier. Stiftelsen har inga eller små möjligheter 

att bidra till utlandsstudier av karaktär College-år i USA 

eller liknande. 

Stiftelsen beviljar generellt inte ytterligare studiemedel 

om studietiden förlängs på grund av byte av studieinrikt-

ning/mål, det vill säga om CSN-berättigade studiemedel 

ej längre är tillgängliga. Endast studerande i Göteborg 

kan komma ifråga. 

 

Undervisning och vetenskaplig forskning  

Beträffande ansökningar för vetenskaplig forskning kon-

centrerar sig stiftelsen på doktorandnivå. För exempelvis 

resebidrag för deltagande i konferenser kräver stiftelsen 

att den sökande själv skall deltaga i seminarium, ha en 

egen poster eller dylikt. 

Ansökan skall ge en klar bild av 

    • Ändamålet och planerad tid för genomförandet 

    • Sökt belopp och hur övriga kostnader, som är  

      förenade med genomförandet, kommer att täckas 

    • Sökandens kvalifikationer 

    • Referenser eller annat som åberopas som stöd  

      för ansökan.  

 

Redogörelse för använt bidrag 

För beviljade anslag för utbilding/forskning skall alltid en 

kortfattad skriftlig redogörelse insändas senast ett år efter 

utbetalning erhållits. Redogörelse måste insändas innan 

nytt bidrag kan beviljas. 

 

 

 

Bidrag till ekonomiskt behövande 

För att ansökan skall behandlas skall ansökan klart 

redovisa den sökandes och makes eller sambos 

ekonomiska situation. Noggranna uppgifter måste läm-

nas om inkomster, tillgångar och skulder samt andra 

förhållanden, t ex sjukdom, som kan motivera bidrag. 

Kopia av senaste självdeklaration alternativt slutskat-

tebesked skall bifogas.  

För hjälpbehövande ser styrelsen helst att ansökan 

innehåller rekommendation från läkare, kurator eller liknande. 

 

Ansökningshandlingar 

Bifogad PDF-fil kan fyllas i direkt på Din dator.  

Skriv sedan ut den ifyllda blanketten och skicka den till: 

 

 

Herbert & Karin Jacobssons Stiftelse 

c/0 SEB Institutioner & stiftelser 

405 04 Göteborg 
 
 
 
Mer information 

Mer information finns även på vår webbplats: 

www.hkjacobssonstiftelsen.se 
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 Herbert & Karin Jacobssons Stiftelse
 c/0 SEB Institutioner & stiftelser  405 04 Göteborg

 

Anvisning om ansöksförfarandet

Av tradition är stiftelsens geografiska verksamhetsområde i princip begränsat till Västsverige och enligt donators 

anvisningar tillgodoser stiftelsen huvudsakligen ändamål i Göteborg. 

Ansökningar registreras i dataregister i den mån så behövs för att underlätta behandling, betalning mm. Den som 

inger ansökan medger dataregistrering.  

Läs mer på webbsidan om stiftelsens Behandling av personuppgifter (GDPR). 

I görligaste mån besvarar stiftelsen ansökningar men förbehåller sig rätt att ibland endast meddela bifall.



 

Namn :  .........................................................................      Personnummer/org.nrummer:  ........................................... 

Adress: .........................................................................  Postnr: ..............      Ort: ................................................ 

Telefon: ........................................................................  Email: ............................................................................ 
 
Fakta om sökanden:  
..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

 

 

Ändamål: Kortfattad och lättförståelig beskrivning på svenska av ändamål för ansökan.Kompletteras med bifogat material inklusive budget: 
..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................  
 
Sökta bidrag från andra stiftelser:  

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

Erhållna bidrag: 

.................................................................................................................................................................................. 
 
Tidsperiod för genomförandet: .................................................................................................................................. 

Sökt summa:  ........................................................................................................................................................... 
 
 
Normalt gäller att om besked inte erhållits senast 31 maj resp.15 december har ansökan inte beviljats. 
 
Jag har tagit del av den information om behandling av personuppgifter som finns på  
stiftelsens hemsida www.hkjacobssonstiftelsen.se 
 
 
 

Datum: ........................................... 
 

Underskrift: ....................................................................................... 
 

Namnförtydligande: ............................................................................. 
 
 
 
 
Skicka ifylld och utskriven blankett tillsammans med eventuella  bilagor till:  
Herbert & Karin Jacobssons Stiftelse   c/o SEB Institutioner & stiftelser, 405 04 Göteborg.
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Herbert & Karin Jacobssons Stiftelse 
Ansökningsblankett för fondmedel:  

studier, undervisning och vetenskaplig forskning

Stiftelsens anteckningar: 
 
Bifall  
 
Avslag 
 
Belopp: 

Nr: 
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