Ansökan 2017 om bidrag ur
Fredrik Björns donationsfond
Insändes till
Kungliga Patriotiska Sällskapet
Eriksbergsgatan 12 A
114 30 Stockholm
SENAST 31/10 2017

Sökande

Personnummer

Adress

Postnr och ort

Bank/Bankkonto inkl clearingnr/Personkonto

Telefonnummer (bostad och mobil)

________________________________________________________________________
Epost……………………………………….......@.............................................................

Jag har arbetat som diakon eller varit anställd med vårdande uppgifter inom Stockholms län under minst 15 år
enligt nedanstående. (Intygskopior bifogas).
Befattning

Arbetsplats

Antal år

Summa år ____________

❏

Jag är fortfarande yrkesverksam

JA

❏

NEJ

❏

❏

Jag har tidigare erhållit bidrag från Fredriks Björns donationsfond
JA år_________
NEJ
Fastställd förvärvsinkomst år 2016*___________________ Månadsinkomst före skatt 2017**____________________
* Skattsedeln brukar komma under sommaren. Saknar Du skattsedeln ring Skatteverket 0771-567 567
** Ungefärlig uppgift för att se att inte ytterligare pension/inkomst tillkommit, så att man inte längre anses
behövande, enligt Stiftelselagens definition.
Jag har kapital i form av bankmedel eller värdepapper som överstiger 100 000 kr

❏

❏

❏

JA

❏

NEJ

❏

Överskott av kapital
Ja, ……………….. kr
Underskott
Vare sig över- eller underskott
Bifoga Skatteverkets Besked. Beslut om årlig beskattning. Inkomstår 2016, så kallad slutskattsedel
för Dig själv och för övriga som finns i hushållsgemenskapen

❏
❏

Jag är ensamstående

Jag är gift/sambo, har hemmavarande barn eller andra i hushållsgemenskapen: Vi är totalt ______ personer
Taxerad årsinkomst 2016 Make/sambo _________________kr Hemmavarande barn _________________kr
Andra i hushållsgemenskapen ______________kr
Har någon av er kapital i form av bankmedel eller värdepapper som överstiger 100 000 kr

❏

JA

❏

NEJ

Kryssa för hur Du har fått information om Björns fond
❏ jag har sökt tidigare ❏ kollega ❏ sjukhusets intranät el via nätet nämligen …………………………
❏ artikel i …………………………………………
❏ diakon/kyrkan/församlingen ❏ övrigt, nämligen……………………………………………………………

❏

Jag försäkrar att ovanstående uppgifter är riktiga. Datum och underskrift.

vgv

Donatorn Karl Fredrik Björn, 1855-1915
VIKTIG INFORMATION
1. Ansökan vill vi ha senast den 31 oktober 2017.
2. För att Du ska ha möjlighet att söka ur Fredrik Björns donationsfond måste Du vara
kvinna och 50 år eller äldre.
3. Du ska under sammanlagt minst femton år ha varit anställd i Stockholms län: antingen i
diakon-verksamhet, inom vård och omsorgs-verksamhet eller i familj som hembiträde.
Anställningen måste ha innefattat direkta vård- eller omsorgsuppgifter – företrädesvis inom
diakonin, sjukvård och äldrevård. Det skall styrkas med vidimerade kopior på intyg.
Utbildningstid räknas inte.
4. Bidragsbehov anses föreligga om förvärvsinkomsten för 2016 inkl inkomst av kapital
inte är över 179 200* kr och kapitaltillgodohavande ej är över 100 000 kr.
*För varje ytterligare person i hushållsgemskapen får tilläggas 44 800 kr/person.
5. Till ansökan skall bifogas
a) kopia av Skatteverkets Besked. Beslut om årlig beskattning. Inkomstår 2016, för Dig, ev
make/sambo och övriga i hushållsgemenskapen. Saknar Du detta, ring Skatteverket 0771-567 567.
b) bestyrkt kopia av Tjänstgöringsintyg eller Tjänstgöringsbetyg för den tid som åberopas i
ansökan. (Observera att anställningsbevis inte kan accepteras. De visar endast att man ska
börja, inte att man har arbetat).
6. Antalet tjänsteår, arbetsuppgifternas art och aktuella inkomst- och förmögenhetsuppgifter
är avgörande för beslut om bidrag. Då dessa uppgifter saknas eller är obestyrkta kan bidrag
inte beviljas.
7. Styrelsen beslutar om bidrag i december. Sökande får skriftligt besked samt ev medel strax
för jul.
8. Stipendiet/bidraget behöver ej redovisas. Vi kräver ej att få veta hur medlen används.
Men ett kort/mejl med tack som visar att pengarna kommit fram tar vi gärna emot.
9. Det finns många stipendier, så tipsa gärna andra som Du tror kan ha förutsättningar att få.
Kungliga Patriotiska Sällskapet, Fredrik Björns Donationsfond, Eriksbergsgatan 12 A, 114 30 Stockholm
Tel: 08-611 12 62. E-post: info@kungligapatriotiskasallskapet.se. www.kungligapatriotiskasallskapet.se

