Ansökningsperiod 1 jan - 31 mars

Sida 1 av 3

ANSÖKAN

Från och med år 2020 gäller endast denna ansökningsblankett. Äldre blanketter är inte giltiga och
ansökningar gjorda på sådana behandlas därför inte.
Ansökan om bidrag för omsorg av barn och ungdom.
Ansökan om bidrag för utbildning.
Ansökan om bidrag till social hjälpverksamhet. (endast organisationer)
Gemensam ansökan till Lindhés Advokatbyrå AB för social hjälpverksamhet, utbildning samt omsorg av
barn och ungdom i stiftelserna:
Sigurd och Elsa Goljes Minne
Ragnhild och Einar Lundströms Minne
Karl Jeppssons Minne
Irma och Arvid Larsson-Rösts Minne
Emma och Erik Granes Minne

Från år 2019 och framåt beviljas inte bidrag till
privatpersoner som är behövande

OBS. Var noga när du fyller i blanketten eftersom en ofullständig blankett inte tas upp till behandling.
Efternamn och förnamn/organisation

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

E-mail

Telefon

Kontaktperson, titel, namn, adress (om annan än ovanstående)

Till ansökan skall följande bilagor bifogas (OBS inga original)
Privatpersoner
Utbildning
Intyg (studieintyg, antagningsbesked eller motsvarande)
Betyg (gällande den aktuella utbildningen)
Kostnadsförslag/offert (i förekommande fall)
Besked från CSN (i förekommande fall)
Omsorg av barn och ungdom
Intyg (t.ex. läkarintyg om sådant finns)
Kostnadsförslag/offert (i förekommande fall)
Organisationer
Verksamhetsberättelse
Senaste bokslut
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Bidragets användning, ändamål, kortfattat (Ej hänvisning till brev) Denna ruta måste fyllas i för att ansökan skall
prövas (max 400 tecken).

Har du sökt bidrag för detta ändamål från annan stiftelse/organisation?
Ja

Nej

Om ja, har du blivit beviljad? (Ange belopp och år)

Tidigare erhållna bidrag från våra stiftelser (belopp och år):
Bank

clearingnummer

kontonummer:

Önskat bidragsbelopp, kr

Fylls i av privatpersoner.
Sökandens yrke/befattning/studerande
Arbetsgivare/skola, namn och adress
Erhåller du bidrag från CSN? (gäller endast Undervisning och utbildning)
Ja

Nej

Om inte, varför?

Lindhés Advokatbyrå AB, Riddargatan 35, 114 57 Stockholm
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Övriga upplysningar:
1. Av tidsskäl kan upplysningar inte lämnas av advokatbyråns personal. För information ber vi er ringa
till den automatiska telefonsvararen 08-723 15 00 och därefter tryck 1.
2. Skicka inga orginalhandlingar, vi kan inte skicka tillbaka dessa.
3. Redan insända ansökningar kan INTE kompletteras i efterhand.
4. Ansökningar inkomna före 1 januari och efter 31 mars behandlas INTE utan skickas till bränning.
5. Stiftelsernas styrelser sammanträder i regel under maj/juni månad. Bidrag beviljas inte för projekt som
genomförs före styrelsernas sammanträde. Beviljade bidrag betalas normalt sett ut i juli månad.
6. Lindhés Advokatbyrå AB lagrar personuppgifterna från denna ansökningsblankett i sju år från det att
den beviljats och utbetalats. Avslås ansökan sparas personuppgifterna till 31 dec året efter
ansökningsåret. Efter dessa tidsperioders utgång raderas personuppgifterna och insända handlingar
skickas till bränning.
7. Efter mottaget bidrag ska skriftlig redovisning skickas till Lindhés Advokatbyrå AB senast 31
december samma år. Redovisningen ska innehålla en redogörelse över hur bidraget har
använts samt bifogade kopior på ev. kvitton, orderbekräftelser eller dylikt. Om bidraget inte
redovisas eller om det redovisas på ett bristfälligt sätt, erhålles inget nytt bidrag om mottagaren
inom 5 år söker nytt bidrag.
8. Vi ber er skriva en kort redogörelse för vad ni söker till på ansökningsblanketten
(inte hänvisning till brev).
9. Om det vid kontroll visar sig att felaktiga uppgifter har lämnats kan du bli återbetalningsskyldig för
beviljat belopp.
10. Enbart de som beviljats bidrag erhåller skriftligt besked om detta. Advokatbyrån lämnar inget
skriftligt meddelande om avslaget bidrag. Besked om att bidrag beviljats eller inte kan av
administrativa skäl INTE lämnas av personalen på Lindhés Advokatbyrå AB.
11. Regelmässigt beviljas inte bidrag för studier, där studiemedel erhålls, samt till studerande över 30 år.
12. Bidrag för omsorg av barn och ungdom utgår endast till aktiviteter där vårdnadshavarna inte är med,
till exempel läger, kollo och dylikt.
13. För personer under 15 år skall vårdnadshavare anges som sökande.
Härmed försäkras på heder och samvete att de i ansökan inkl. bilagor lämnade uppgifterna är med
verkligheten överensstämmande och att de beräknade summorna fastställts med vederbörlig
noggrannhet.
Genom underskrift av denna blankett samtycker jag till att Lindhés Advokatbyrå AB behandlar de
personuppgifter blanketten innehåller så länge det är nödvändigt för stiftelsernas behandling av min
ansökan.
Ort och datum:
Namnteckning:
Namnförtydlingande:

Ansökan skickas till:
Lindhés Advokatbyrå AB
Riddargatan 35
114 57 Stockholm

Märk kuvertet med "ansökan"
Inges under perioden 1 jan - 31 mars
Observera att vi inte tar emot ansökninar via mejl och fax.

Lindhés Advokatbyrå AB, Riddargatan 35, 114 57 Stockholm

