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Dnr HS 2018/891

Stiftelsen Gösta Svenssons minne – Stipendium
Utlysning av stipendier
Härmed utlyses stipendium/stipendier till personer som studerar/har studerat inom
områdena äldrevård, rehabilitering, hospis och sjukgymnastik vid institutionen för hälsa och
lärande (eller tidigare motsvarande institution) vid Högskolan i Skövde. Avsikten ska vara att




fördjupa sin kompetens
utföra forskning
företa studieresa

Sista datum för ansökan: 29 mars 2019.
Ansökningshandlingar
Ansökningshandlingar finns tillgängliga i slutet av detta dokument. Den sökande skall bifoga
de handlingar som den sökande önskar åberopa. Stiftelsen kommer inte att inhämta
kompletterande material.
Ansökningshandlingarna inlämnas till Utbildnings- och studentstöd (adress på sista sidan).

Utdelning av stipendier
Utdelningen av stipendierna är planerad till en diplomhögtid vid Högskolan i Skövde som
sker i slutet av maj 2019.
Stipendiaterna meddelas om detta under våren.

Beslutsprocessen
Beslut om vilka som tilldelas stipendiet fattas av Stiftelsen Gösta Svensson minne, bestående
av ledamöter som företräder Högskolan. Högskolans vanliga regler för handläggning och
beslutsförhet tillämpas. Beslutet kan inte överklagas. Beslutsmöte sker i början av maj
månad.

Redovisning av utnyttjande av stipendium
Redovisning av utnyttjande av stipendium ska ske senast 30 juni året efter, dvs. 30 juni
2020. Redovisningarna inlämnas till rektors sekreterare Susanne Ekhäll,
susanne.ekhall@his.se, Kanslihuset våning 2.

Kriterier för ansökan
Som kriterier för en framgångsrik ansökan gäller dels kvaliteten i genomförda studier, dels
syftet med stipendieansökan. Den sökande ska bifoga följande dokument till
ansökningshandlingarna;
1. Kort beskrivning av studietiden samt studieresultat vid Högskolan i Skövde (max. 2 A4
sidor), (bilaga 1)
2. Ämne för eventuellt examensarbete/projektarbete/doktorandarbete ska bifogas.
Detta görs genom sammanställning på max. 2 A4 sidor på färdigt arbete som bifogas.
(bilaga 2). Stipendiet skall användas senast efter 1 år från mottagandet av stipendiet.
3. I övrigt bifoga det material som han eller hon vill åberopa. Stiftelsen kommer inte att
inhämta kompletterande material inför sin bedömning.

Bakgrund
Gösta Svensson, avliden 2009-01-17, har genom sin sista vilja och testamente, efter att sedan
viss kvarlåtenskap fördelats enligt särskild fördelning, avsatt den kvarvarande behållningen
till fonden Gösta Svensson minne enligt till testamentet bilagda önskemål.
Enligt Gösta Svenssons sista vilja och testamente är fondens ändamål att ge ekonomiskt stöd
till 1-3 studenter eller f d studenter, som studerar eller redan erhållit legitimation vid
Hälsohögskolan Väst, Skövde.
Av formella skäl har det emellertid visat sig ogörligt att upprätta fonden i enlighet med Gösta
Svenssons sista vilja och testamente då Hälsohögskolan Väst, Skövde inte längre existerar.
Den avsedda undervisningen tillhandahålls numera inom ramen för Institutionen för hälsa
och lärande vid Högskolan i Skövde varför de personer som utpekats i stiftelseförordnandet i
enlighet med fondens ändamål tolkat stiftelseförordnande så, att den avsedda högskolan
skall anses vara Institutionen för hälsa och lärande vid Högskolan i Skövde.
Genom att den egendom som avsatts till fonden har omhändertagits av de personer som
utpekats i stiftelseförordnandet och genom antagandet av dessa stadgar har Stiftelsen Gösta
Svenssons minne bildats. 10% av stiftelsens kapital samt föregående års avkastning, ca
130 000 kr för 2013 års utdelning går till 1-3 stipendier. Under 2014 valde stipendienämnden
att inte göra någon utdelning. Under 2015 delades 200 000 kr ut, 2016 var summan 120 000
kr, 2017 delades 110 000 kr ut och för 2018 delade stiftelsen ut 110 000 kr.

Stadgar
Stiftelsen Gösta Svenssons Minne har till uppgift att förvalta de medel som avsatts till
stiftelsen och att ge ekonomiskt stöd till 1-3 studenter, som studerar eller redan erhållit
legitimation vid Institutionen för hälsa och lärande vid Högskolan i Skövde (eller tidigare
motsvarande institution) och som önskar;




fördjupa sin kompetens
utföra forskning
företa studieresa

i avsikt att vinna erfarenhet och kunskap inom äldrevård, rehabilitering, hospis och
sjukgymnastik.

ANSÖKNINGSFORMULÄR
Stiftelsen Gösta Svenssons minne – Stipendium
(bilagor)
Jag ansöker härmed om stipendium ur Stiftelsen Gösta Svensson minne. Jag har
fullgjort följande utbildningsmoment (kan bifogas som bilaga, se ovan):
Ansökningshandlingarna inlämnas i 3 kompletta, likalydande exemplar.
Endast i pappersform (inga emailutskick av ansökningshandlingar)

Sökandes förnamn:

____________________________________

Sökandes efternamn:

____________________________________

Personnummer:

____________________________________

Adress

____________________________________
____________________________________

Telefon:

____________________________________

E-post:

____________________________________

Ev. frågor ang. stipendiet, lämnas av rektors sekreterare, Susanne
susanne.ekhall@his.se, tel: 0500-44 81 41, Sista datum: 29 mars 2019.

Ansökningshandlingarna lämnas eller skickas till:
Högskolan i Skövde
Utbildnings- och studentstöd
E-huset, 2:a vån.
Box 408
541 28 Skövde

Ekhäll,

