
Ansökan gäller
         Vårterminen år 20 med sista ansökningsdag 1 november.

         Höstterminen år 20 med sista ansökningsdag 1 april. 

Vad söker ni för? Beskriv ändamålet med er ansökan. Använd gärna bilagor. 

Har skolan/enheten tidigare erhållit medel ur Göran Karlssons minnesstiftelse? 
Ange i så fall när och för vilket ändamål.

         Ja         Nej, vi har inte erhållit medel ur stiftelsen tidigare.
När Ändamål

När Ändamål

När Ändamål

När Ändamål

Ansökan om bidrag ur  
Göran Karlssons minnesstiftelse

Grundskolenämnden
Barn och utbildningsförvaltningen

Ansökningstiden är fördelad på två perioder under året: 
För aktivitet som avses juli - december är sista ansökningsdag 1 april.

För aktivitet som avses januari - juni är sista ansökningsdag 1 november.

Ändamålet med minnesstiftelsen, begränsningar och ansökningstider 
framgår av stiftelsens stadgar och beredningsgruppens policydokument.

Postadress
Eskilstuna kommun 
Eskilstuna Direkt
631 86 Eskilstuna

Besöksadresser
Värjan, Alva Myrdalsgata 5,  
Eskilstuna

Telefon 
016-710 10 00

E-post 
fondgruppen@eskilstuna.se

Webbplats
eskilstuna.se



Belopp som söks:                                                                                                                                         kronor

Kortfattad ekonomisk kalkyl

Internationalisering
Om ansökan avser internationaliseringsaktiviteter så besvara följande frågor:

Bor eleverna i värdfamilj?          Ja                               Nej

På vilket sätt genomförs utbildningsinslaget?

Kontakt 
Ansvarig för ansökan Telefonnr. arbete Telefonnr. bostad

Skola/enhet

Underskrift Datum

Rektors yttrande
Eventuella kommentarer

Kodsträng för utbetalning 
vid beviljande:

Verksamhet Verksamhetsprocess Ansvarskod Projekt

Rektors underskrift Datum

Namnförtydligande Telefon

Ansökan skickas till:
Eskilstuna kommun 
Eskilstuna Direkt/Fonder
Värjan, Alva Myrdalsgata 5
631 86 Eskilstuna

För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig. Här kan du läsa om hur Eskilstuna kommun 
behandlar personuppgifter: eskilstuna.se/GDPR

Postadress
Eskilstuna kommun 
Eskilstuna Direkt
631 86 Eskilstuna

Besöksadresser
Värjan, Alva Myrdalsgata 5,  
Eskilstuna
 

Telefon 
016-710 10 00

E-post 
fondgruppen@eskilstuna.se

Webbplats
eskilstuna.se
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