
Ansökningsblankett 
Föreningen för Befrämjandet av Handelskunskaper 

Handelsbefrämjandets utlandsstipendier 

Kontaktuppgifter 

Sökandes namn 

Universitet/Högskola 

E-postadress

Telefonnummer 

Kontonummer där stipendiet kan sättas in om det beviljas 

Ansökan 

   Studerar på kandidatnivå 

   Studerar på masternivå 

  Söker för studier utomlands 

  Söker för undersökning som genomförs utomlands och som ingår i uppsats 



2. Om du söker för studier utomlands: Ange när samt vid vilket universitet de ska göras.
Om du söker för uppsats: Ange när samt i vilket land den ska genomföras.

3. Motivera varför just du ska få ett stipendium

4. Kort beskrivning av den utbildning du går

1. Om du söker för studier utomlands: Beskriv kortfattat kursen/kurserna som du ska läsa och hur
de/den anknyter till parti- eller detaljhandeln.

Om du söker för uppsats: Beskriv ämnet för uppsatsen och den undersökning du ska göra samt
på vilka sätt den anknyter till parti- eller detaljhandeln.



5. Hittills uppnådda studieresultat – styrk sammanställningen med ett betygsutdrag

Totalt antal högskolepoäng: 

Varav högskolepoäng med VG:

6. Om du har anknytning till Hisingen i Göteborg, beskriv den här

7. Samtycke till personuppgiftsbehandling

Genom att kryssa i rutan samtycker jag till att mina personuppgifter sparas av
Handelsbefrämjandet för följande ändamål: 

• registrering och lagring i Handelsbefrämjandets register för sökanden,
• hantering och administrering av ansökan,
• bedömning av om anslag och/eller stipendium ska beviljas,
• beviljande av anslag och/eller stipendium,
• utbetalning av beviljat anslag och/eller stipendium,
• uppföljning av hur beviljat anslag och/eller stipendium har använts,
• statistik,
• uppge mitt namn i Handelsbefrämjandets redovisning av personer som erhållit anslag och/eller

stipendium i t ex årsbok, webbsida eller andra motsvarande kanaler eller i publikationer som
Handelsbefrämjandet utger,

• i övrigt kontakta mig med kompletterande frågor eller besked avseende min ansökan om
anslag och/eller stipendium.

Jag samtycker även till att Handelsbefrämjandet får publicera foto av mig på 
Handelsbefrämjandet webbsida och/eller sociala medier samt i andra publikationer som 
Handelsbefrämjandet utger. 

Information om personuppgiftsbehandling 
Handelsbefrämjandet är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen. 
Handelsbefrämjandet är mån om din integritet och behandlar bara personuppgifter om dig som du 
samtyckt till eller om det i övrigt finns en rättslig skyldighet till behandlingen.  
Om du beviljas anslag och/eller stipendium sparar Handelsbefrämjandet dina personuppgifter så 
länge det är nödvändigt, normalt i sju år. När personuppgifterna inte längre behövs tas de bort).  
Om du inte beviljas anslag och/eller stipendium tar Handelsbefrämjandet bort dina personuppgifter i 
slutet av det kalenderår under vilket ansökan inkommit till Handelsbefrämjandet.  
Mer information om Handelsbefrämjandets behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter 
finns i Handelsbefrämjandets integritetspolicy, som du kan beställa från Handelsbefrämjandet. 

Ansökan skickas som bifogad fil till e‐postadressen kenneth.odeus@gmail.com 

Besked lämnas per mejl och endast till sökande som beviljas medel. 

mailto:kenneth.odeus@gmail.com
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