
 

 

Stipendieansökan till Östads stiftelse 

År 2021 

Medel att söka för stipendium 
Östads stiftelse har för avsikt att vid styrelsemöte i slutet av 2020 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 max 27 år gammal. 
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. 

 
Ett enskilt stipendium kan maximalt uppgå till 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 besökt eller kommer att besöka Östad.  
 
För att söka stipendium skall mallen på nästkommande sida användas. Beskrivning skall inte 
överskrida den rutan som ges i mallen. Dock kan dokument såsom intyg mm bifogas separat. 

 
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: 7 november 2021. Ansökningar inkomna efter detta datum 
kommer inte att kunna behandlas.  
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Personuppgifter 

 

 
Budget 

 
 
Kortare beskrivning vad stipendiet avses användas till, när i tid stipendiet kommer 
användas samt det sökta belopp:  
 
 

 

 

 

 

 

 

Namn på sökande: 

Födelsedatum:

Sökandes adress:

Sökandes studieplats: Studieort, Universitet/Högskola:

Budgetpost Kostnad Mer info


