
Sista ansökningsdag 7 mars

Sök pengar från Akademiska Föreningens stipendierfonder.

Blankett kan laddas ned på af.lu.se eller hämtas hos Studentinfo.



AKADEMISKA FÖRENINGEN   KUNGÖRELSE 
Stipendiesekreteraren   av den 14 februari 2018 
 
FÖLJANDE STIPENDIER ÄR TILL ANSÖKAN LEDIGA VT 2018: 
C A Agardhs stipendiefond 
En vid Lunds universitet studerande, mindre bemedlad yngling som under minst två terminer 
visat goda studieresultat.  
 
Carl XV:s stipendiefond 
Någon eller några för hedrande uppförande och flit utmärkta studerande, som dylikt understöd 
behöva. 
 
Oldeska stipendiefonden 
Någon mindre bemedlad, men hoppingivande och välartad student. 
 
Tornérhjelmska stipendiefonden 
Till behövande studerande vid Lunds universitet som under minst två terminer visat goda 
studieresultat. 
 
Akademiska Föreningens jubileumsfond 
Behövande ordinarie ledamot av Akademiska Föreningen, vilken med utmärkta anlag förenar 
flit och intresse för studier. 
 
Per och Anna Grens minnesfond 
Företrädesvis medicine studerande. Stipendium må även tilldelas den, vilken ämnar bedriva 
specialstudier i något ämne vid annat inländskt eller utländskt universitet. 
 
Sigfrid Wallengrens stipendiefond 
Medlem av Akademiska Föreningen i Lund, vilken med lyckliga anlag förenar flit och 
intresse för studier. 
 
Henning Sjögrens stipendiefond 
Företrädesvis låntagare hos Kreditkassan, vilka studerar vid filosofisk eller teologisk fakultet. 
 
Ansökan görs på särskild blankett, vt180214, som tillhandahålls på AFs hemsida 
www.af.lu.se eller på Studentinfo i AF-borgens entréplan. Samtliga ovannämnda stipendier 
sökes på denna blankett. 
Till blanketten skall bifogas: 
* Verifierbart intyg - över tagna poäng - med kontrollnummer (skrivs ut från 
www.student.lu.se, se instruktion på blankettens baksida) eller studieintyg (original eller 
vidimerat) från institution. 
* Kopia på sökandens studentkort för vt2018. Alternativt kan studentkortet uppvisas 
om ansökan lämnas in på Studentinfo. 
 
Ansökningstiden utgår onsdagen den 7 mars 2018, kl 17.00.  Skicka ansökan till: 
Akademiska Föreningen, Stipendier, Sandgatan 2, 223 50 Lund, eller lämna in ansökan 
på Studentinfo. Kungörelse om utdelade stipendier anslås i slutet av maj. 
 
Andreas Svensson 
Stipendiesekreterare 



Till Akademiska Föreningen i Lund 
Antalet sidor (inkl. denna):_____st
Härmed ansöker jag om alla de Föreningens stipendier denna termin som jag kan vara behörig till, dock ej resestipendier.
Eventuella särskilda skäl och andra upplysningar lämnar jag på baksidan av denna blankett.
Vi vill uppmärksamma de sökande på att studenter som studerat kortare tid än två terminer 
generellt ej tilldelas stipendier. Ansökan ska underskrivas! 

Adress: Akademiska Föreningen, Stipendier, Sandgatan 2, 223 50 LUND

OBS Verifierbart intyg med kontrollnummer över tagna poäng (instruktion finns på blankettens baksida) eller studieintyg (vidimerat 
el. original) från institution SAMT kopia på studentkortet för VT2018 skall bifogas. Alternativt kan studentkortet visas upp när 
ansökan lämnas in på Studentinfo eller AF:s expedition.

Jag kommer under terminen att ha: ▢Enbart studiebidrag   ▢Del av studielån   ▢Helt studielån

Jag har tidigare terminer erhållit stipendier från Akademiska Föreningen:   ▢NEJ   ▢JA Vilka: 

Akademiska Föreningen (AF) behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Samtliga begärda 
personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna administrera din stipendieansökan, kontrollera att du uppfyller kraven för att 
tilldelas ett stipendium samt för att kunna värdera dina meriter i förhållande till andra sökande. AF publicerar namn, nations- 
och fakultetstillhörighet för de studenter som tilldelats stipendium på www.af.lu.se. Om du ej accepterar att så sker med dina 
uppgifter, måste detta meddelas till ann@af.lu.se omgående efter att du fått besked om stipendietilldelning. 
Du har rätt att kostnadsfritt en (1) gång per kalenderår ta del av de uppgifter som AF har om dig. En sådan förfrågan ställs per 
post till Akademiska Föreningens stipendiefonder, Sandgatan 2, 223 50 Lund. Din begäran ska vara egenhändigt undertecknad 
och i original (ingen e-post eller inscannade brev godkänns). Du har rätt att få uppgifter om dig, som är nödvändiga för att vi 
ska kunna administrera din stipendieansökan (ex, postadress), rättade eller uppdaterade om du anser att de är felaktiga eller 
inaktuella. 

Ort och datum:     Sökandes namnteckning:

Ansökan skall vara AF tillhanda senast 2018-03-07 kl 17.00             VT180214

Efternamn Förnamn Personnr

Adress Tlfnr

Postnr, postadress Studentnation

Kårtillhörighet/ Sektion E-mail

Är du med i något utskott i AF? Vilket/Vilka?

JA▢   NEJ▢
Övriga studentsociala engagemang? (skriv gärna på blankettens baksida)

Studieavbrott under utbildningen

From Tom Orsak

Grundutbildning
Antal total poängsumma för varje poäng

G,*/E D VG/A,B B BA AB 3C 4 5 Total summa poäng

Studier vid Lunds universitet påbörjades

VT/HT

Vid Lunds 
universitet

G - Poäng med godkänd
VG - Poäng med väl godkänd
* - Poäng med godkänd där VG ej är möjligt 
att ergålla

Poäng inom 
juristutbildningen

Poäng inom LTH

Bank, clearingnr och kontonr



Så här gör Du för att skriva ut Ditt verifierbara  LADOK-intyg över godkända 
kurser: 
* Gå in på www.student.lu.se och logga in med Dina StiL-uppgifter 

* Klicka på Studieinfo 

* Välj Ladokutdrag och studieintyg 

* Skapa nytt intyg – Resultatintyg grund- och avancerad nivå 

* Välj Visa endast godkända prov i alla kurser 

* Välj Svenska och ladda ner intyget 

 
Längst ner på intyget skall anges ett kontrollnummer och hur länge intyget gäller. 


