
 Ansökningsblankett för missionsstipendium 

Bidragsansökan skickas till:  Salt Västerbotten, Vasagatan 29, 903 29 Umeå.  Tax 090-12 58 97, e-post: efs@efsvasterbotten.se 
 

 
 
Namn:……………………………………………………………Personnummer: ......................................  
 
Adress:..................................................................................................................................................  
 
Postadress:...........................................................................................................................................  
 
Telefonnummer……………………………E-postadress: ......................................................................  
 
Jag är medlem i (Salt/EFS-förening): ...................................................................................................  
 
 
Ändamål/Beskrivning av studier/projekt, tidpunkt, mål + ev förslag till hur du kan dela med dig av detta 
 
..............................................................................................................................................................  
 
..............................................................................................................................................................  
 
..............................................................................................................................................................  
 
 
Kostnadskalkyl inkl ev andra sökta bidrag eller andra inkomster i projektet 
 
..............................................................................................................................................................  
 
..............................................................................................................................................................  
 
 
Uppgifter om utbetalning: 
 
Om jag beviljas stipendiet önskar jag få det utbetalt (tidpunkt) ………………………………………. 
 
Till följande konto:  
 
Bank ………………………………………………Clearingnr:…………….Kontonr:……………………….. 
 
Övriga upplysningar: .............................................................................................................................  
 
..............................................................................................................................................................  
 
 
Jag har läst informationen om missionsstipendiet och ansöker härmed om missionsstipendium. 
 
Ort, datum    Bidragssökandens underskrift:  
 

___________________________________ ________________________________________ 
 
              namnförtydligande  ________________________________________ 

 
 
Missionsstipendium kan sökas i förväg. Stipendier utbetalas som regel i förskott eller under projektets gång.  
Intyg om antagning till projekt eller motsvarande handling sänds in tillsammans med ansökan eller i samband 
med utbetalning om stipendiet beviljats. Information om villkor för stipendiet finns på ansökningsblankettens 
baksida eller på saltvasterbotten.se eller efsvasterbotten.se 



 

Information om EFS/Salt Västerbottens missionsstipendium 

 
Missionstipendiet vill hjälpa ungdomar att utveckla, få ökad kunskap och förståelse för internationella frågor  
och internationell mission.  
 
 

 Vad gäller stipendiet för? 
• Stipendiet ges i första hand för olika typer av volontärarbete i kristna organisationer som arbetar med 

mission och evangelisation. Det kan även ges till projekt inom organisationer som vill vara med att öka 
kunskapen i globaliserings- och rättvisefrågor samt på andra sätt få verktyg för ett kristet liv. 
Utbytesprogram eller folkhögskoleutbildningar med internationella kurser kan även vara aktuella.  

 

 Vem kan söka stipendiet? 
• Sökande ska vara mellan 16 och 28 år 
• Sökande bör vara medlem i aktivitet i någon av Salt Västerbottens föreningar eller EFS Västerbottens 

missionsförening samt bo i Västerbotten i anslutning till projektets avslutande. 
 
Hur stort är stipendiet? 

• Stipendiet är på maximalt 2 000 kr/år och person. 
• Stipendiet ska endast täcka en del av den kostnad som projektet kräver. 
 

Hur och när söker man stipendiet? 
• Ansökan ska innehålla en beskrivning av projektet samt en enkel kostnadskalkyl och gärna ett förslag 

till hur man vill bidra med sina nya kunskaper efter projektets genomförande.  
• Ansökan ska innehålla namn, personnumer, adress, telefon/mobiltelefon, e-post samt när och hur man 

önskar att utbetalningen av stipendiet ska ske (för konto anges bank, clearingnr och kontonummer). 
• Ansökan behandlas två gånger per år. Sista ansökningsdag är 15 januari och 15 augusti. Ansökan 

skickas till Salt Västerbotten, Vasagatan 17, 903 29 Umeå. 
 

Rapportering/redovisning: 
• Med stipendiet följer att det ska ske någon form av rapportering till Salt Västerbotten under tiden 

projektet äger rum eller efter projektets slut. Det kan ske till enskild Saltförening och/ eller vid ett större 
arrangemang eller på hemsida/tidning. 

• Efter projektets slut ska en kortfattad skriftlig redovisning lämnas till Salt Västerbottens expedition. 
 

Handläggning/beslut om stipendium: 
• Beslut om missionsstipendium fattas av Salt Västerbottens styrelse och handläggs av 

Salts/EFS Västerbotten ungdomskonsulent 
 

 Kontakta Salt Västerbotten för ytterligare upplysningar, tel 090-125810 
 


