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Ansökan 

Senator Emil Possehls stipendiefond 
Sökandes namn:  

Personnummer: 

Postadress: 

E-post:   

Telefon:  

Tidsperiod för stipendievistelsen 
Från till  

Vistelsen avser 
(t.ex. studiebesök, praktik eller ex-jobb) 
 

 

  

Studiesyfte 
Beskriv kortfattat resans syfte, upplägg och t.ex. vilket/vilka företag som ska besökas (bifoga 
korrespondens). En mer utförlig beskrivning kan göras i bilaga (se anvisningar). 

 

 

 

Andra stipendier 

Har du tidigare erhållit stipendium genom Senator Emil Possehls stipendiefond? 
JA      NEJ        Om svaret är ja, vänligen ange år:  

Har du sökt eller tilldelats andra stipendier för samma vistelse som denna ansökan avser? 
JA      NEJ    Om svaret är ja, vänligen ange organisation och belopp:  
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Hur fick du kännedom om Senator Emil Possehls stipendiefond? 

Härmed intygar jag att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är korrekta och riktiga. I den 
händelse jag erhåller andra stipendier eller anslag för samma vistelse som denna ansökan avser, 
förbinder jag mig att omedelbart meddela Senator Emil Possehls stipendiefond. 

Ort, datum och namnteckning 

Anvisningar till ansökan 
Ansökan görs i ett exemplar och ska bestå av ett fullständigt ifyllt ansökningsformulär 
tillsammans med följande bilagor: 

CV (yrkeserfarenhet, utbildning, språkkunskaper, övriga meriter, sysselsättning idag) 

Korrespondens med alt. förslag på företag att besöka 

Rekommendationsbrev alt. godkännande från arbetsgivare/handledare 

Utförlig kostnadskalkyl för relevanta kostnader 

Personligt brev 

Vänligen skicka ansökan 

inscannad till  
aino.weber@handelskammer.se 

eller i original till 
Stiftelsen Senator Emil Possehls stipendiefond 
c/o Tysk-Svenska Handelskammaren 
Aino Weber 
Box 27 104 
102 52 Stockholm 
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