
                                                                                        
    Stipendiet för träningskort 2021 

 
 
 
 

Sökandens namn Personnummer 

Bostadsadress Postnummer 

Postort Telefon dagtid 

Medlemsnummer (ifylles alltid) 
 

E-post 

Civilstånd       □  Gift/sambo              □ Ensamstående              Antal hemmavarande barn (under 18 år)   

 

Reumatisk diagnos 

 

Har du tidigare beviljats bidrag från Reumatikerförbundet   □ Ja □ Nej 

Om ja, ange vilket år                                Vilket ändamål             

 

Vilken träningsarrangör söker du till 

 

□  Årskort   □  Terminskort      □  Annat 

 
Kostnad 

 
 

Årsinkomst enligt 2020 års taxering (inkomstår 2019). (Bifoga kopior, se informationsbladet) 
 
Sökanden                                   kronor    Make, maka/sambo                                   kronor                              
                                                                                     

 
Undertecknad sökande har tagit del av informationen om stipendiet för träningskort 2021  på blankettens 

baksida och om dataskyddsförordningen GDPR och intygar att ovanstående uppgifter är korrekta. 
 

Datum  Underskrift 

 

 

Kom ihåg att skicka med läkarintyg och kopia på besked om slutlig skatt, annars behandlas inte din 
ansökan! Stipendiet beviljas inte i efterskott! 

 
 

Ansökan ska vara oss tillhanda den 15 januari 2021. Reumatikerförbundet 

 Att: Nina Schwerin 
 Box 6240 
 102 34 STOCKHOLM 

 
  



                                                                                        
 

 

 

Information för ansökan till stipendiet för träningskort för år 2021 

1. Sökande ska vara medlem i Reumatikerförbundet vid ansökningsdatumet. 

2. Stipendiet utgår med högst 1500 kr per medlem och kalenderår. 

3. Sökande ska ej ha erhållit något annat stipendium från Reumatikerförbundet under samma 

kalenderår. 

4. Stipendiet är inkomstprövat. I vår bedömning tar vi hänsyn till hela hushållets inkomst. För att 

komma ifråga för stipendiet får din taxerade inkomst för år 2019 ej överstiga 4 prisbasbelopp (189 

200 kr). Tillägg med ett prisbasbelopp (47 300 kr) för varje person boende i hushållet tillkommer. 

Till ansökan ska därför bifogas en kopia på ditt Besked om slutlig skatt enligt 2020 års taxering 

(inkomstår 2019). 

5. Läkarintyg ska medsändas (max tre år gammalt).  

6. Beviljas sökande stipendium för träningskort, kan sökande ej erhålla något annat stipendium 

från Reumatikerförbundet under samma kalenderår. 

 

7. Beviljat stipendium ska redovisas med kvitto på inköpt träningskort. 

8. Stipendier beviljas ej i efterskott. 

 

 

 
Till ansökan om stipendium ska bifogas  

 Besked om slutlig skatt enligt 2020 års taxering (inkomstår 2019).  

 Läkarintyg som styrker reumatisk diagnos (ej äldre än 3 år). 

  

 

 
Om summan av sökta stipendier överstiger tillgängliga medel, fördelas stipendier genom lottning. 

Sista ansökningsdag den 15 januari 2020 
 

 

 

 

 

 

 
 
Dataskyddsförordningen 

För att skydda din integritet följer Reumatikerförbundet Dataskyddsförordningen. De uppgifter du uppger såsom personnummer, namn, adress, 

e-postadress och eventuell diagnos samt övrig information, lagras och endast ett fåtal personer med särskild behörighet har tillgång till den 

informationen. Vill du veta mer så läs vår integritetspolicy som finns under ”om oss” på vår webbplats. Din e-postadress används för att löpande 

informera dig om Reumatikerförbundet samt för utskick av enkäter. Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen så besök gärna 
www.datainspektionen.se. Vill du ha kontakt med Reumatikerförbundets dataskyddsombud för mer information. Ring 08-505 805 00 eller mejla 

dataskydd@reumatiker.se 

 
Bidragshandläggare: Nina Schwerin 
Telefon 046 8 505 805 00  E-post bidrag@reumatiker.se  Webbplats reumatiker.se   



                                                                                        
 


