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Information om  
EFK UNGs Bidragsspårs Stipendium 
 
 

Syfte 
 

Syftet med EFK UNGs Bidragsspårs Stipendium är att uppmuntra organisationens föreningar och 
enskilda medlemmar att göra resor till eller anordna arrangemang utöver den vanliga verksamheten med 
syftet att fördjupa den kristna tron. Det kan till exempel vara en resa till en ungdomskonferens som hålls 
på annan ort eller att föreningen bjuder in en utomstående talare till en samling. Stipendiet får inte gå till 
ordinarie verksamhet, till exempel en veckovis återkommande tonårsträff eller det årliga nyårslägret, utan 
ska vara utöver den vanliga verksamheten.  
Vi har också, efter önskemål från föreningarna, beslutat att man kan söka stipendium för ett ändamål som 
främjar fler föreningar, t ex att ta fram ett material eller anordna en ledarträff som blir till glädje för övriga 
föreningar i Bidragsspåret. 
 
 

Ansökan 
 

Föreningar och enskilda medlemmar som är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår kan söka stipendiet. 
Ansökan ska innehålla en motivering till stipendieansökan och en kortare ekonomisk redogörelse. 
Ansökan görs på en särskild blankett som du hittar på hemsidan (www.bidragssparet.se) under fliken 
Stipendium. Stipendiet kan sökas när som helst under året och handläggningstiden är ca två veckor för 
enskilda medlemmars ansökan och ca fyra veckor för föreningars ansökan. Beslut om stipendium till 
enskilda medlemmar tas av handläggare och beslut om stipendium till föreningar tas av EFK UNGs 
Bidragsspårs styrelse. Sökande kontaktas av handläggare när beslut fattats. Vid ett beviljande av 
stipendium sker utbetalning i samband med att resan/arrangemanget genomförs. 
 
Vid tillfällen då vi får väldigt många ansökningar förbehåller vi oss rätten att prioritera föreningar 
och/eller enskilda medlemmar som inte fått stipendium utbetalt tidigare.  
 
 

Uppföljning 
 

Sökande som beviljas stipendium redovisar i efterhand användandet av stipendiet med en kortare rapport 
muntligt eller skriftligt för EFK UNGs Bidragsspår. Mall för skriftlig redovisning finns på hemsidan under 
fliken Stipendium. För muntlig redovisning kontakta handläggare. 
 
 

Ansökan skickas undertecknad per post till                                  
 

EFK UNGs Bidragsspår 
Box 1624  
701 16 Örebro 
 
Vid frågor, vänligen kontakta handläggare på 
 
telefon:  070 – 109 81 97 
eller e-post:  ingrid.erenmalm@efk.se 
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