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STIPENDIEUTLYSNING
Härmed ledigförklaras följande stipendier:
Antal
2 st.
5 st.
2 st.
1 st.
1 st.
1 st.
2 st.
1 st.
1 st.
1 st.
1 st.

Stipendium
Uddeholms större
Uddeholms mindre
Uddeholms Avancerade
Dahlins
Dahlströms
Lignells
Kjellbergs
Lizells
Oktoberstipendiet
Storcks
Storjohanns

Belopp
á f.n. 20 000 kr per termin, 3 år
á f.n. 10 000 kr per termin, 3 år
á f.n. 30 000 kr per termin, 2 år
á f.n. 6 550 kr per termin, 1 år
á f.n 2 450 kr per termin, 3 år
á f.n. 2 300 kr per termin, 3 år
á f.n. 8 000 kr, Engångsbelopp
á f.n. 1 500 kr per termin, 3 år
á f.n. 2 150 kr per termin, 4 år
á f.n. 10 600 kr per termin, 1 år
á f.n. 3 600 kr, Engångsbelopp

Sista ansökningsdag är fredagen den 28 september 2018. Fullständigt ifylld ansökan med registerutdrag och studieintyg i original eller
som vidimerad kopia skall vara inlämnad senast klockan 17.30. Inlämning sker i entrén till Söderbomska huset i den svarta brevlådan.
Samtliga stipendier kan sökas på samma blankett men måste preciseras. Om särskilda behörighetskrav (inklusive medborgarskap) anges i
statuten skall behörigheten styrkas med vidimerade kopior av personbevis, pass eller liknande. Om vissa egenskaper efterfrågas är det
lämpligt att sökanden på något vis styrker att denne besitter dessa. Ansökningsblanketter finns att hämta i Söderbomska huset, och att
ladda ner från nationens hemsida. För beskrivningar av stipendiernas villkor, se www.varmlandsnation.se under ”stipendier”.
Om du skickar in din ansökan ger du samtycke till nationen att lagra dina personuppgifter, sökande som blir tilldelade stipendier eller är
reserver får sin ansökan arkiverad i nationens arkiv. Resten av ansökningarna makuleras.
Vid frågor kontakta stipendiesekreterarna.
Gustav Hulu
stipsek@varmlandsnation.se

Uddeholms större och mindre stipendier
I fall av behov till svensk medlem av Värmlands nation i Uppsala som studerar vid
Uppsala universitet, som med hänsyn till framsteg i studier och andra omständigheter
må anses därav förtjänt. Tre år. Medborgarskap skall styrkas.
Uddeholms stipendium för studerande på avancerad nivå
I fall av behov till svensk medlem av Värmlands nation i Uppsala som är
heltidsstuderande på avancerad nivå vid Uppsala universitet och som med hänsyn till
framsteg i studier och andra omständigheter må anses därav förtjänt. Intyg från
institutionen om att studier bedrivs på avancerad nivå krävs både vid tilldelande och vid
fortsatt bevakning. Medborgarskap skall styrkas.

Doktor Herman Dahlins stipendium
Till förtjänt och behövande studerande av Värmlands nation i Uppsala, som ägnar sig åt
medicinska eller eventuellt naturvetenskapliga studier. Ett år.

Eric Dahlströms stipendium
Till sådan studerande, som är behövande och gjort sig känd för flit, ordentlighet och ett
hedrande uppförande; med företräde i första rummet för medlem av donators släkt och
i andra rummet för studerande från Filipstad med nyssnämnda egenskaper. Tre år.
Släktskap eller härkomst måste styrkas.
Lignellska stipendiet
Till medlem av Värmlands nation i Uppsala som genom flit och vackra framsteg i
humanistiska studier gjort sig därav förtjänt. Tre år.
Professor Adolf Kjellbergs minne
Som stipendier till studerande, tillhörande Värmlands nation vid universitetet, vilka gjort
sig därav förtjänta, med företrädesrätt dock för manliga medicine studerande. Utdelas
årligen på höstterminen.
Må endast om särskilda skäl därtill föranleda tilldelas sökande, som under sammanlagt
tre år varit innehavare därav. Engångsbelopp.
Gustaf Lizells stipendium
Till en studerande av Värmlands nation, som genom flit och hedrande vandel gjort sig av
sådan uppmuntran förtjänt och som därav är i behov. Student med hemort i Dalsland
äger företräde till stipendiet. Tre år. Hemort måste styrkas.
Oktoberstipendiet
Till manlig (ej kvinnlig) studerande vid Värmlands nation vid Uppsala universitet, som har
levande eller döda språk som huvudföremål för sina studier. Fyra år.
Helge Storcks minne
Till dalsländsk student av Värmlands nation med väl dokumenterad studiebegåvning,
dock ej till student vars ekonomi är sådan att behov av stipendium ej föreligger. Med
dalsländsk student förstås sådan person, som har eller har haft hemort i Dalsland. Ett år.
Personbevis som utvisar hemort krävs.
Aagot och Christian Storjohanns stipendium
Till flitig och behövande studerande, vilken visat intresse för nationen och som är i
nationen inskriven samt för terminen närvarande. Engångsbelopp.

