
Personnummer/organisationsnummer:

Adress:

Telefonnummer:

E-postadress:

Plusgiro/bankgiro eller bankkonto inkl. clearingnr. samt bank:

Sökt belopp (obligatorisk uppgift):

Ansökan avser (beskriv ändamål/forskningsplan för vilket anslag söks samt hur 
det överensstämmer med stiftelsens syfte/målgrupp):

Lennart Ocklinds 
stiftelse

Stipendieansökan 2023
Stiftelsens ändamål är att främja skogliga och kulturella verksamheter 

– i första hand i Ocke, Mörsil, Kallbygden och övriga Åre kommun och västra

Jämtland – genom att av stiftelsens avkastning lämna bidrag för nämnda ändamål. 

Stiftelsen ger endast bidrag till skattebefriade verksamheter.

Sökande, namn/organisation med kontaktperson:
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Bilaga/bilagor (i pdf-format, som bifogas för att tydliggöra ändamålet för ansökan):

1.

2.

3.

Referenser (minst en, inklusive kontaktuppgifter):

1.

2.

3.

Sista ansökningsdatum för 2023 års stipendier är 30 april.

Mejla ifylld ansökningsblankett till lennartocklindsstiftelse@gmail.com eller skicka  
per post till Lennart Ocklinds Stiftelse, c/o Stina Osterman, Solbacken 3, 837 97 Åre.

Stiftelsen kan komma att begära in kompletteringar. 

Meddelande om beviljat stipendium sker senast 31 juli 2023. Har inget besked  
kommit innan dess har tyvärr inget anslag beviljats denna gång. Inget besked om avslag 
meddelas. Välkommen att ansöka på nytt.

G D P R

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen, GDPR. När du gör en ansökan innebär det att du  
samtycker till att vi registrerar och lagrar information i vårt register i form av bl a namn, e-post, adress, vad  
ansökan avser och kontonummer där beviljat bidrag ska sättas in. Uppgifterna samlas in och behandlas i syfte att 
behandla din ansökan på ett korrekt sätt. Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du 
fyller i formulär på vår webbplats, skickar e-post/post till oss och då du själv valt att lämna informationen till oss. 
Du har rätt att kontrollera och korrigera de uppgifter vi har lagrat om dig.
När du gör en ansökan innebär det att du godkänner och samtycker att vi registrerar ovanstående uppgifter. 
Inga personuppgifter lämnas ut av oss om inte lagen så kräver. Om du vill ha ytterligare information om hur  
dina personuppgifter behandlas av oss kan du maila lennartocklindsstiftelse@gmail.com

Underskrift, sökande Ort och datum
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