
Till stiftelsen Ebba och Arvid Janssons Stipendiefond

Ansökan om stipendielån 2022

Uppgifter om sökanden (vg texta)

Förnamn Personnummer

Efternamn Telefon

Gatuadress Postnummer och ort

Egen nettoförmögenhet (kr) Anknytning till Kristinehamn (född, uppvuxen, bosatt eller annat)

Tidigare genomgångna utbildningar Jag söker stipendielån för att studera följande ämnen

a_______________________ a________________________

b_______________________ b________________________

c________________________ c________________________

Min målsättning med studierna är att bli (yrke):

Studierna ska bedrivas vid (lärosäte):

Jag räknar med att År Månad

avsluta dessa studier

Jag söker följande belopp för Kr

att kunna genomföra mina studier

Underskrift

Ort Datum Egenhändig namnteckning

Vi undertecknade som känner sökanden intygar härmed att han/hon har god karaktär och framstående begåvning, 

samt är väl lämpad att genomföra tillämnade studier

Namnteckning Namnteckning

Namnförtydligande Namnförtydligande

Telefon dagtid Telefon dagtid

Intyg (lämnas av två personer vilka ska vara lärare, kommunala förtroendevalda, eller andra trovärdiga personer)



Ebba och Arvid Janssons Stipendiefond

Du som planerar att studera vidare inom handel, industri, hantverk eller sjöfart har genom Ebba och 
Arvid Janssons Stipendiefond möjlighet att söka ett stipendielån. Fyll i blanketten och skicka till:

Björn Henningsson
Stampbrogatan 22
681 32 Kristinehamn

Vi tar emot ansökningar fortlöpande och beslut tas två gånger om året, i februari och september.

Om du tilldelats ett stipendielån, kommer en bedömning att göras om du efter studierna uppfyller 
kraven (arbete i Kristinehamn) för att lånet ska efterskänkas. Om kraven inte uppfylls görs en 
återbetalningsplan upp.

För övriga upplysningar, kontakta gärna ordförande Ulf Engström på mail ulf@ue.se

mailto:ulf@ue.se


Avskrift
DONATIONSBREF

Då jag anser, att ett väl utvecklat näringslif för ett samhälle är af den allra största betydelse, så vill 
jag af tacksamhet mot Kristinehamns stad, hvarest jag upplefvat mina lyckligaste år, härmed på min
femtioårsdag för att i någon mån bidraga till näringslifvets höjande till nämnda stad donera 
tvåhundra tusen (200,000:-) kronor på följande villkor:

1:o) Donationsmedlen skola förvaltas särskilt under namn af ”Ebba och Arvid Janssons 
Stipendiefond” af en af Stadsfullmäktige utsedd styrelse af 5 personer, hvaraf minst tre 
näringsidkare, med lämpligt antal suppleanter.

2:o) Donationsmelden skola göras räntebärande genom inköp af Svenska Statens, Hypoteksbankens
eller Hypotekskassans för Sverige Städer obligationer och böra vid hvarje tillfälle de obligationer 
ifrågakomma, som lemna bästa afkastningen däraf med säkher kan beräknas blifva större, dylikt 
köp eller eventuellt byggnadsförslag bör dock underställas Stadsfullmäktiges godkännande innan 
definitivt aftal träffas.

3:o) Af de årligen inflytande räntemedlen ska minst en femtedel hvarje år läggas till kapitalet, tills 
detsamma uppgår till Två Millioner (2,000,000:-) kronor, då vidare afsättning af årliga räntemedel 
ej behöver ske; öfriga disponibla årliga räntemedel fördelas efter Styrelsens med minst 4/5 majoritet
träffande bestämmelse som lån åt obemedlade ynglingar eller unga kvinnor, hvilka önska utbilda sig
i yrke: handel, industri, handtverk och sjöfart.

4:o) Lånen utlämnas de år, som studierna pågå, räntefritt, och därefter med ränta, som bestämmes af
Styrelsen.

5:o) Stipendiat, som efter skedd utbildning öppnar och innehar egen affär i Kristinehamn eller tager 
anställning hos näringsidkare, firma eller bolag, som betalar skatt till Kristinehamns stad under lika 
lång tid, som hans eller hennes studielån utgått, skall genom de kunskaper, han eller hon tillfört 
samhället, anses ha till fullo betalt sin skuld till Stipendiefonden. Bosätter han eller hon sig på 
annan ort än Kristinehamn, är han eller hon däremot skldig att på tider, som Styrelsen bestämmer, 
återbetala lånebeloppet, som därefter jämte upplupen ränta tillföres donationsmedelsfonden.

6:o) Endast ifråga om god karaktär och framstående begåfning väl vitsordade unga män och kvinnor
bör ifrågakomma till erhållande af lån, som efter Styrelsens bestämmande kunna utgår nödigt antal 
år. Till eventuell låntagares politiska åskådning får ej någon hänsyn tagas. Som säkerhet bör 
låntagaren lämna lifförsäkringsbref å sitt lif till samma belopp som lånesumman.

7:o) Intet lån bör utgå till mindre belopp än kr. 1.000:--.

8:o) Alla fondens säkerhetshandlingar böra förvaras brandfritt under 2:ne olika lås, till hvilka tvänne
styrelseledamöter innehafva en nyckel hvardera.

9:o) Fondens medel få ej användas till annat ändamål än ofvan uppgivits och om något år en del 
eller hela disponibla utlåningsbeloppet ej skulle utlånas på föreskrivet sätt, skall detsamma läggas 
till Stipendiefonden.

10:o) De ytterligare bestämmelser, som kunna anses erforderliga för donationsmedlens behöriga 
förvaltning och revision, utfärdas af Stadsfullmäktige.

Kristinehamn den 3 september 1920.                  ARVID JANSSON
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