
    

 

Synskadades Riksförbund 
Sandsborgsvägen 52 tel vx: 08-39 90 00  pg: 4869-4 
122 88 Enskede webbplats: www.srf.nu bg: 573-31 91 
org nr: 802007-3436 facebook: synskadadesriksforbund  pg för gåvor: 90 00 90-2 

 

ANSÖKAN OM STIPENDIUM  
från Myrdals, Retslers, Hults och Jernemans fond,  
samt vissa andra stiftelser 
 
Ansökan insänds till: 
Synskadades Riksförbund 
Yvonne Gille 
122 88 Enskede 
e-post: enskildabidrag@srf.nu  
telefon: 08-39 91 54 
 
Sökandes personuppgifter 
Personnummer, 10 siffror: ........................................….…………. 

Förnamn: ………………………………………………………………. 

Efternamn: ...........................……………......………………............. 

Gatuadress :........................................................................... 

Postnummer: .................... Ort: ..................................................... 

Telefonnummer: ............................................................................ 

E-post: ........................................................................................... 

Inskriven vid syncentral i: ................................................................ 
 

Bank & clearingnummer: ............…………………...............……… 

Kontonummer: .................….………………………........................ 

 
Medlem i SRF          ja                 nej  
 
Sökt belopp: .......................   avser termin: ........................... 
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Utbildning: Ange typ av utbildning, dess längd samt vad beviljade 
medel ska användas till: 
 
 

Utgår studiemedel?    ja         nej  
Om nej, varför inte? Beskriv här: 
 
 

Har du nyligen erhållit stipendium ur SRF:s fonder? 

  ja, vilket år:                        nej 
Om bidrag söks för samma ändamål ur andra fonder,  
ange vilka samt sökt belopp 
(om bidrag har beviljats ange beloppet) 

 

Övriga upplysningar: 

 
 
Underskrift 
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och att jag tagit del av 
Synskadades stiftelses information samt medger att mina uppgifter får 
databehandlas.  
Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR), 
som gäller från och med den 25 maj 2018. De personuppgifter som du 
lämnar till oss lagras och behandlas i syfte att hantera din ansökan. Vill du 
läsa hela vår personuppgiftspolicy hittar du den på vår webbplats www.srf.nu  
 
Ort och Datum ................................................................................ 

 

Sökandes underskrift ...................................................................... 

Bilaga: Läkarintyg som styrker sökandens synskada. 
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