
 

 

Stipendieansökan till Östads stiftelse 

År 2020 

Medel att söka för stipendium 
Östads stiftelse har för avsikt att vid styrelsemöte i slutet av 2019 besluta om utdelning av 
stipendier. Utdelning av stipendier från stiftelsen styrs av dess stadgar.  
 
Följande villkor är knutet till stipendierna: 

1) Sökanden skall vara svenska medborgare 
2) Sökanden skall vara under 27 år 
3) Sökanden skall använda stipendiet för att förkovra sig inom jordbruk, skogsbruk eller 

närliggande verksamhet, alltså något utöver normala studiekostnader. Stiftelsen är 
restriktiv vad gäller stipendiemedel för inköp av utrustning. Bidrag kan inte sökas i 
efterskott. 

 
Varje stipendium beräknas komma att uppgå till maximalt 50,000 kronor. Stiftelsens styrelse 
har i utvärderingsprocessen beslutat om ett antal generella normer som sökanden har att 
förhålla sig till.  
 

1. Flyg, enkelresor max 10 000 kr (gäller långresor) 
2. Boendekostnad max 4 000 kr per månad 
3. Kost max 2 000 kr per månad 

 
Varje ansökan kommer att behandlas utifrån dess förutsättningar men normerna ovan ger 
en bild över budgetens generella gränser. 
 
De studenter som erhåller stipendium skall lämna en kortfattad redovisning som beskriver 
hur stipendiet har använts. Halva stipendiebeloppet betalas ut i samband med att ansökan 
godtas och resterande halva efter inskickad reserapport. 
 
Stipendierna kommer att fördelas mellan de institutioner som har någon del av sin 
verksamhet förlagd till Östad. Utdelning av stipendier kommer i första hand att lämnas till 
studerande som under sin utbildning har eller kommer att besöka Östad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Sökandes namn:  
Sökandes adress: 
Sökandes nuvarande studieplats, studieort, universitet/högskola/institution  
Kort beskrivning vad stipendiet avses användas till, när i tid stipendiet kommer användas 
samt det sökta belopp (ca en A4-sida) 
 
 
Ansökan sänds till: 
Thore Alströmer 
E-post: thore.alstromer@ostadssateri.se 
Telefon: 0322-710 52, eller 0727-14 34 64  
 
Kopia på ansökan sänds till: 
Prof. Leif Mattsson 
E-post:  leif.mattsson@slu.se 
 
Thore Alströmer kan även kontaktas beträffande praktiska frågor om boende och andra 
möjligheter Östad erbjuder. 
 

Ansökan skall ha inkommit senast: 15 november 2019. Ansökningar inkomna efter 

detta datum kommer inte att kunna behandlas.  
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Exempel på ansökan där medel beviljats:  

 
Ansökan om stipendium från Östad Stiftelse 
 
Namn:  
Personnummer:  
Adress:  
Studieort:  
Institution:  
Universitet:  
Nationalitet: 
 

Idébeskrivning 
Jag heter ”#NAMN” och jag studerar det första året av två på masterprogrammet i skogsindustriell 
ekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Jag vill härmed ansöka om stipendium i syfte att 
genomföra en studieresa för att delta i Timber Measurements Society meeting i Idaho 2015. Det är 
en konferens där över 100 representanter från flera länder verksamma inom olika delar av 
virkesmätningskedjan samlas och utbyter kunskaper. Sammanträdet sker den 8-10 april 2015. 
Konferensen äger rum de första två dagarna och den tredje dagen utgörs av en studieresa till 
Potlatch mill i St. Maries, Idaho. Min önskan om att åka dit grundar sig i rådgörande med Professor 
Mats Nylinder som anser att det skulle vara mycket värdefullt för mig att delta. Vidare information 
om konferensen och samfundet Timber Measurment Society finns att tillgå på webbplatsen 
www.timbermeasure.com. 

Jag har för avsikt att i mitt examensarbete fördjupa mig i de ekonomiska aspekter som nya 
virkesmätningsmetoder kan medföra och jag hoppas på att kunna samarbeta med SDC i detta. 
Examensarbetet skrivs under vårterminen 2016 och denna studieresa skulle vara mycket givande för 
att få kunskap om rådande teknikutveckling. Jag tror att deltagandet skulle ge en god grund för mitt 
tilltänkta examensarbete.  

Tidigare har jag studerat tre år ekonomi och ett år energiteknik vid Högskolan Dalarna. Parallellt har 
jag de senaste fyra åren arbetat heltid åt VMF Qbera MO Mitt. Sedan min flytt till Uppsala arbetar jag 
dock endast sporadiskt. Mina arbetsuppgifter har huvudsakligen varit att travmäta massaved vid 
flertalet mottagningsplatser i Dalarna, samt mätning av råflis och bränsleflis av olika kvalitéer där det 
förekommer. Under anställningen har mitt intresse för virkesmätning och främst de ekonomiska 
frågorna kring rådande teknisk utveckling blivit stort. Därur kommer min strävan att förkovra mig i 
ämnet.  

För att genomföra resan behövs ett kapital på uppskattningsvis 17 000 SEK fördelat enligt följande: 
Flygresa: ca 9 000 SEK (United Airlines) 
Övriga resekostnader: ca 1 500 SEK  
Boende: ca 4 000 SEK (Lokalt hotell i Coeur d’Alene, Idaho) 
Deltagaravgift och övriga omkostnader: ca 2 500 SEK 
 

Ett stipendium omfattande hela eller en del av beloppet skulle möjliggöra mitt deltagande i 

konferensen. 

Med vänliga hälsningar  

XXXX 

http://www.timbermeasure.com/

