
                                                  
 

  

Sektionens stipendium 

Sektionen för Neurologi delar varje år ut ett stipendium. Stipendiet kan ansökas 

endast av medlem i LSR Sektionen för Neurologi. 

Totala summan för stipendiet är 50 000 kronor, max belopp per sökande är 20 000 kronor, lägsta 

summan att ansöka är 1000 kronor. Stipendiet kan ej ges för redan avslutade projekt.  

Ansökan ska skickas till Neurosektionens ordförande. 

 

 

 

Stipendiebestämmelser 

 Stipendiet avser utvecklingsarbete och forskning inom området neurologisk sjukgymnastik.  

 Stipendiet kan sökas för studieresor, studiebesök, tryckkostnader samt andra kostnader i samband 

med forskning och utvecklingsarbete. 

 Stipendiet ges ej till redan avslutade projekt. 

 Stipendiet kan endast sökas av medlem i sektionen för neurologi och kan gälla hela summan eller 

delar av summan. 

 Ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast det datum som står på ansökningsblanketten.  

 Med ansökan ska en presentation av arbetet samt för ändamålet relevanta handlingar medskickas, 

dessa ska vara styrkta.  

 Ansökan ska inte överskrida fyra sidor.  

 Styrelsen har möjlighet att kräva in kompletterande uppgifter om det skulle behövas för att kunna 

bedöma om stipendium ska betalas ut.  

 Projekt som har genomgått etisk prövning prioriteras.  

 Styrelsen beslutar vem/vilka som ska tilldelas stipendiet, beslutet kan ej överklagas. 

 Om ej hela summan utdelas går överskottet till sektionens ordinarie kapital.  

 Styrelsen önskar en skriftlig redogörelse över hur stipendiet har använts senast två år efter det 

stipendiet har beviljats. 

 

 

Stipendiebestämmelser uppdaterat 2012-06-12CW 

 

  

http://www.sjukgymnastforbundet.se/Om-LSR/Sektioner/Neurologi/Styrelse/Ledamot2/


                                                  
 

  

Stipendieansökan 

Stipendiet kan sökas endast av medlem i LSR Sektionen för Neurologi. Totala summan för stipendiet är 50 000 
kronor, max belopp per sökande är 20 000 kronor, lägsta summan att ansöka är 1000 kronor. Stipendiet kan ej 
ges för redan avslutade projekt. Kan sökande inte genomföra projektet/konferensen/studieresan skall stipendiet 
återbetalas. 
 
För bidrag till forskning/utvecklingsarbete gäller följande: 
• Med ansökan skall en presentation av arbetet samt för ändamålet relevanta handlingar inklusive 

kostnadskalkyl medskickas. 
• Efter avslutat projektarbete skickas en redovisning av arbetet till styrelsen.  
 
För bidrag till studieresa gäller följande: 
• Med ansökan skall syfte och resplan inklusive kostnadskalkyl bifogas.  
 
För bidrag till konferens gäller följande: 
• Med ansökan skall ev inbjudan, accepterande av abstract samt program och kostnadskalkyl bifogas.  
 
OBS! Ofullständig ansökan behandlas ej.  
 
Styrelsen beslutar om stipendieutdelning. Beslutet kan ej överklagas. Eventuellt överskott går till sektionens 
ordinarie kapital.  
Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast 15 november. Besked ang beviljande av stipendium ges 
innan årsskiftet. 
 
 
 ANSÖKAN  
 
 
Namn: ………………………………………........ Personnr: …………………………………….. 
 
Adress: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Arbetsplats: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel bostad: …………………………………………….. Tel arbete: ……………………………………. 
 
E-post: …………………………………………….. 
 
Medlemsnummer i LSR: …………………………………. 
 
 

Stipendium söks för: Forskning och utvecklingsarbete  

  Studieresa    

  Konferens    

 
 
Söker för totalt SEK:  …………………..…………………… 
 
 
Jag intygar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är riktiga. 
 
 
 
…………………………………. ……………………………. ……………………………………… 
Ort Datum Underskrift 

 


