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STIFTELSEN RENÉE EANDERS HJÄLPFOND 
 
 

FORMULÄR FÖR ANSÖKAN AV STIPENDIUM FÖR FORTBILDNING 
 

 

   Stiftelsen Renée Eanders hjälpfond är en bidragsfond bildad 1957 efter 

gymnastikdirektör Renée Eander, som vid sin bortgång 1952 testamenterade 40 procent 

av sin kvarlåtenskap till förmån för medlemmar i Kvinnliga Legitimerade Sjukgymnasters 

Riksförbunds Femte distrikt. Det motsvaras idag geografiskt av Region Västra Götaland 

och Region Halland. Fondens styrelse består av fem ledamöter som utses av distrikten. 

 

   Enligt stadgarna är det i första hand medlem i distrikten för Fysioterapeuterna i 

Region Västra Götaland och Region Halland, tidigare Femte distriktet, som på grund av 

ohälsa eller på annat sätt är i behov av hjälp, som kan beviljas bidrag ur fonden. Dessa 

ansökningar behandlas löpande under året, så snart de inkommit. 

 

   De medel som inte används till bidrag för hjälp utdelas som stipendier för fortbildning 

och därefter för forskning och utvecklingsprojekt till yrkesverksamma medlemmar i 

nämnda distrikt. Stipendier för fortbildning beviljas i efterhand för utbildningar som 

avslutats året innan ansökan, med undantag av universitetsutbildningar som kan vara 

avslutade under januari ansökningsåret. 

 

   Medlemsskapskravet innebär att ha varit medlem i Fysioterapeuterna under minst 

hela det kalenderår som ansökan avser, yrkesverksam och vara medlem i något av ovan 

nämnda distrikt vid ansökningstillfället. 

Fullständig ansökan för fortbildning, i pappersform inkl bilagor, på 

nedanstående ansökningsblankett,  ska vara kontaktpersonen tillhanda senast 

28 februari. Fördelningsmöte för dessa ansökningar hålls i april. 

 

    

   Ansökan om stipendier och bidrag görs till kontaktperson för det område där den 

sökande arbetar. Handlingarna hanteras endast i pappersform så vi kan skydda personlig 

integritet i enlighet med GDPR. 

     

Till ansökan skall underlag som styrker kostnaderna i ansökan bifogas, t ex: 

 

 Ledighetsansökan från arbetsgivaren 

 Kursintyg 

 Verifierad uppgift om förlorad arbetsförtjänst 

 Kvitton på kursavgift/konferensavgift 

 Kvitton på resor och logi 

 Vid högskolestudier bifogas vilka dagar undervisningen varit schemalagd 

 Vid studieresa bifogas resplan och inbjudan/bekräftelse. 

 

 

Bokföringsutdrag godkänner ej. Ersättning för litteratur och mat betalas inte ut. 

För resor med egen bil gäller av RSV fastställd skattefri bilersättning. 

 

 

För att styrelsen skall kunna göra ett bra arbete vid prioriteringen av inkomna 

ansökningar är det av största vikt att dessa anvisningar för ansökningar följs. 

 

 

OBS! För sent inkommen eller ofullständig ansökan behandlas ej. 
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ANSÖKAN 

 

Namn …………………………………………………. Personnr …………………………………….. 

 

Adress …………………………………………………. E-post ……………………………………… 

 

 …………………………………………………. Privat tfn …………………………… 

 

Arbetsplats ………………………………………………….. Tfn arbete …………………………… 

 

 

Medlemsnummer i Fysioterapeuterna  ……………….  Anställd   (   )    Egen företagare   (   ) 

 

 

Stipendium söks för Universitetskurser  (   ) 

  Studieresa, konferens eller liknande (   ) 

  Kurs   (   ) 

 

Utbildningens namn     …………………………………………………………………………………………………. 

 

Ort …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tid …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

KOSTNADER 

 

Förlorad arbetsförtjänst, brutto ……………………… kr 

 

Kursavgift   ……………………… kr 

 

Resekostnad   ……………………… kr 

 

Logi   ……………………… kr 

 

Övrigt   ……………………… kr 

 

 

SUMMA   ……………………… 

 
Beviljade medel ur andra fonder ……………………… 

 

 

För ev utbetalning av stipendium ber vi dig ange clearingnummer och kontonummer 

 

……………………… ……………………… 

 

 

 

Jag intygar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är riktiga. 

 

 

 

………………………………………………  ……………………………………………… 
Ort  Datum  Underskrift 


