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STIPENDIEUTLYSNING

Stenbeck anmäla sig som sökande, skall vid bestämmandet av företrädet dem emellan hänsyn tagas till
ovan för stipendiets utdelande till oskylda angivna grunder. Tre år. Släktskap måste styrkas.

Härmed ledigförklaras följande stipendier:
Antal Stipendium
Belopp
2 st. Uddeholms större
á f.n. 20 000 kr per termin, 3 år
4 st. Uddeholms mindre
á f.n. 10 000 kr per termin, 3 år
1 st. Stenbecks
á f.n. 95 000 kr per termin, 3 år
1 st. Geijers, R o G
á f.n. 95 000 kr per termin, 1 år
1 st. Wahlströms
á f.n. 35 000 kr, engångsbelopp
2 st. Storcks
á f.n. 9 120 kr per termin, 1 år
1 st. Neranders
á f.n. 2 550 kr, engångsbelopp
1 st. Oktoberstipendiet
á f.n. 1 835 kr per termin, 4 år
1 st. Lizells
á f.n. 1 275 kr per termin, 3 år
1 st. Calais
á f.n. 3 125 kr, engångsbelopp

Reinhold och Gertrud Geijers stipendium
Till en behövande medlem av nationen, som är född inom Värmland eller tillhör eller härstammar från
släkten Geijer. Ett år. Födelseort eller släktskap måste styrkas.

Sista ansökningsdag är tisdagen den 13 mars klockan 17.30. Fullständigt ifylld ansökan med
registreringsintyg och studieintyg i original eller som vidimerad kopia, samt vidimerad kopia av
terminens nationskort ska lämnas in 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.

Teodor Neranders stipendium
Till välartad och behövande studerande av Värmlands nation, som avlagt studentexamen vid Karlstads
läroverk, med företräde för man. Engångsbelopp. Avgångsbetyg från gymnasieskola i Karlstad krävs.

Ansökningsblanketter finns att hämta i Söderbomska huset och att ladda ner från nationens hemsida. Se
till at du har den senaste versionen av blanketten. OBS!! De stipendier som anges vara utan ansökan (se
statuten till vänster) tillsätts på nomineringsbasis och ska alltså inte anges på ansökningsblanketten.

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.

Vid frågor kontakta stipendiesekreterarna. (Men kika gärna först på hemsidan under Stipendier/FAQ!)

Jonas Wahlströms minne
Till studerande av Värmlands nation, som är av värmländsk eller dalsländsk börd och visat känsla och
intresse för denna sin hembygd. Hänsyn bör ej tagas till sökandens ekonomiska förhållanden.
Engångsbelopp. Personbevis som utvisar födelseort krävs.
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.

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.

Gustav Hulu
stipsek@varmlandsnation.se

Jean-Louis Calais’ stipendium
Till utländsk student vid Uppsala universitet tillhörande Värmlands nation. Vid tillsättandet skall stort
avseende fästas vid om sökanden engagerat sig i eller visat intresse för nationen och dess verksamhet.
Engångsbelopp.

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.

To a foreign student enrolled at Uppsala University who belongs to Värmland’s nation. Serious
consideration will be given to whether the applicant has engaged him/herself in the nation or shown
interest in the nation and its activities.

Nils och Maria Stenbecks stipendium
Till studerande, vilken är i behov av bidrag till sin utbildning och gjort sig känd för flit och en hedrande
vandel samt helst jämväl studiebegåvning. Skulle vid Uppsala universitet studier bedrivas av barnbarn
eller barnbarnsbarn till Nils och Maria Stenbeck eller av avkomling till dem i fjärmare led, som bär namnet
Stenbeck, äger han framför annan rätt till stipendiet, dock endast så länge han för en hedrande vandel
och icke vansköter sina studier. Skulle flera till stipendiet berättigade avkomlingar till Nils och Maria

