
Stiftelsen IF Metalls och Teknikarbetsgivarnas Stipendiefond 
Ansökningsblankett för stipendium 

 
Jag ansöker om stipendium för följande utbildning: ___________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Under tiden:____/____ 20____ - ____/____20________(innevarande läsår) 
 
Under tiden:____/____ 20____ - ____/____20_________(kommande läsår) 
 
Utbildningsanordnare:__________________________________________ 
 
Beräknade kostnader för litteratur/studiematerial (lämna gärna bilaga). 
 
__________________________________________________________ kr 
__________________________________________________________ kr 
__________________________________________________________ kr 
__________________________________________________________ kr 

Berätta vad du studerar, vad din avsikt är med dina studier och varför du 
söker stipendium (lämna gärna bilaga). 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Hjälper din arbetsgivare till med att finansiera utbildningen? 
   Ja            Nej 
 
Om ja, hur? __________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
Namn: ____________________________________________________ 
Medlemsnummer: _____________________________________________ 
Adress: ____________________________________________________ 
Postnummer: ___________ Postadress: __________________________ 
Är medlem i IF Metall avdelning nr: ____ sedan: _________ (år, månad) 
Yrke: _____________________________________________________ 
Tillhör avdelning: ___________________________________________ 
Avtalsområde: ______________________________________________ 
Arbetsplatsens namn: _________________________________________ 
Arbetsplatsens adress: ________________________________________ 
 
  Jag hittade information om Stipendiefonden på IF Metalls hemsida 
  Jag hittade information om Stipendiefonden på avdelningen hemsida 



  Jag hittade information om Stipendiefonden i tidningen Dagens Arbete 
  Annat: ____________________________________________________ 
 
 
 Jag bekräftar att jag har tagit del av informationen om hur Stiftelsen IF 

Metalls och Teknikarbetsgivarnas Stipendiefond (”Stipendiefonden”) 
behandlar mina personuppgifter och lämnar mitt samtycke till att 
Stipendiefonden behandlar uppgift om mitt fackliga medlemskap för att 
administrera och hantera min medlemsansökan.   
 

För- och efternamn 

Ort och datum  

Underskrift  

 
Sänd in ansökningsblanketten senast den 23 april 2021 till: 
 
Stiftelsen IF Metalls och Teknikarbetsgivarnas Stipendiefond 
Att: Bibi Enlund 
Olof Palmes Gata 11 
105 52 Stockholm 
 
Vem kan ansöka om stipendium? 
För att få ansöka om stipendium måste du vara medlem i IF Metall och 
anställd i ett företag som är anslutet till Teknikarbetsgivarna. Observera! Att 
detta gäller både när du ansöker och då stipendiet delas ut. 
 
Verifikation av kostnader 
Utbetalningen sker i efterskott då stipendiaten redovisat sina kostnader med 
originalkvitton. Stipendier beviljas för faktiska kostnader för studielitteratur/ 
studiematerial – inte för resor, kåravgifter eller fördyrade levnads- 
omkostnader. 
 
Vilka studier/kurser kan man ansöka för? 
Studier/kurser inom ramen för utvecklingsavtalet: 

- Utveckling av arbetsorganisationen 
- Teknisk utveckling 
- Företagets ekonomi och resursfrågor 
 

Studierna kan vara av varierande längd – från korta kurser till längre 
heltidsutbildningar. 
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