PM

för John Rettigs Resestipendiefond och Gefle
Köpmannaförenings samt Sven, Ernst och Jacob Engwalls
stipendiefond
BEHÖRIGHETSKRAV
Stipendium kan sökas av yngre personer, som är födda och/eller uppväxta i Gävle eller sedan flera
år bosatta och mantalsskrivna där. Den som är född och uppväxt i Gävle, men därefter avflyttat, kan
också komma ifråga om fortsatt personlig anknytning till kommunen finns. Med "personlig anknytning"
avses t ex att sökandens föräldrar bor kvar i Gävle.
STUDIEINRIKTNING
Stipendiet avser vidareutbildning utomlands inom ämnesområden med anknytning till handel
eller industri. Sökande, som skall ha gått ut gymnasieskolan, förutsätts alltså ha en viss
grundläggande utbildning inom nämnda områden. Stipendier beviljas ej för utbildning som på
jämförbar nivå kan erbjudas i Sverige. Dock kan utbytesstudier, t.ex. enligt Erasmusöverenskommelsen, komma ifråga. Stipendier beviljas ej för längre tid än ett läsår.
Stipendium kan även sökas för rena språkstudier utomlands, om den sökande i sin utbildning i övrigt
visar en klar inriktning på ämnesområden som direkt hänför sig till handel eller industri. Det är
också i övrigt ett villkor att den sökande kan styrka att hon/han har tillräckliga kunskaper i det aktuella
språket för att kunna tillgodogöra sig den utbildning som stipendiet avser.
Observera att ett stipendium ur dessa fonder närmast är att betrakta som ett bidrag till den aktuella
utbildningen, vilken förväntas bli huvudsakligen finansierad på annat sätt.
UTANNONSERING
Stipendierna utannonseras årligen i februari månad i ortens tidningar samt tillkännages samtidigt
även vid universitet, högskolor och ett flertal andra aktuella läroanstalter i landet.
ANSÖKAN
Stipendienämnden fäster stor vikt vid att den sökande i sin ansökan klart motiverar sitt val av
vidareutbildning och lärosäte.
Ansökan sker på www.resestipendier.se.
Ansökan skall vara Handelskammaren tillhanda senast den 15 april det år den önskas behandlad.
Till ansökan skall fogas kopior av betyg och andra handlingar som sökanden vill åberopa.
Följande handlingar erfordras för att ansökan skall kunna behandlas:
1. Uppgift om sökt utbildning/praktikplats i utlandet
2. Bevis om antagning till utbildning/praktik i utlandet - om möjligt
3. Avgångsbetyg från gymnasieskolan (eller motsvarande)
4. Eventuella intyg/betyg från praktiktjänstgöring el dylikt
5. Minst två skriftliga referenser, varav åtminstone en skall ha sådan anknytning till
ämnesområdet att vederbörande kan uttala sig om den sökandes val av utbildning och
förutsättningar att tillgodogöra sig denna
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Komplettera gärna med intyg/betyg från kurser och praktikanställningar, även om dessa ej har direkt
anknytning till det sökta stipendiet. Observera att ansökan om stipendium skall inkomma och
behandlas före avsedd resa.
Insända handlingar behålls av Handelskammaren.
BESLUT
Målsättningen är att Handelskammarens stipendienämnd skall fatta beslut om stipendier före
utgången av maj månad, varefter de sökande underrättas. Stipendienämndens beslut kan ej
överklagas.
UTBETALNING
Stipendiet utbetalas vad avser John Rettigs Resestipendiefond av Gävle kommuns administrativa
kontor. Innan utbetalningsorder kan ges skall stipendiat för Handelskammaren genom intyg styrka att
hon/han antagits för den utbildnings- eller praktikplats, för vilket stipendium erhållits. Efter ankomsten
till studie- eller praktikorten skall stipendiaten skriftligen anmäla till Handelskammaren att studierna
eller anställningen påbörjats.
Övriga stipendier utbetalas direkt av Handelskammaren efter samma regler. Det står
Handelskammaren fritt att fördela beviljat stipendiebelopp på så sätt, att en del av beloppet utbetalas
före avresan och resten först sedan stipendiaten visat att studierna/praktiken påbörjats. För att utnyttja
stipendiet för annat ändamål eller vid annan läroanstalt, än vad som uppgivits i ansökan, erfordras
Handelskammarens tillstånd. Erhållet stipendium skall användas inom två år från det att det blivit
tilldelat.
RAPPORTERING
Stipendiat är skyldig att snarast och senast tre månader efter avslutad vidareutbildning, för vilket
stipendium erhållits, skicka in en skriftlig rapport över sin resa till Handelskammaren.
Rapporten ska vara på minst två sidor och innehålla uppgift om:
1. Vem du är
2. Vad du läser/läst och hur långt du kommit
3. Vad du fick stipendium för
4. Vad du tycker om den utbildningen
5. Vad du ska göra nu
6. Vad du anser dig ha haft för utbyte av resan
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Gästriklandsfonden
Handelskammarens fullmäktige har möjlighet att föreslå personer med anknytning till Gästrikland, som
befinns lämpliga, till stipendier ur Gästriklandsfonden, vilken förvaltas av en speciell styrelse under
Länsstyrelsen Gävleborg. Det anslag som sålunda ställs till Handelskammarens förfogande för
stipendieändamål skall närmast ses som en komplettering av de befintliga fonderna.
Stipendiebeloppet ur Gästriklandsfonden är på ett halvt basbelopp per stipendiat. Handelskammaren
har utarbetat en praxis som innebär att i övrigt lämpliga personer, som ej uppfyller de speciella krav
som stadgarna i Rettigs och Köpmannaföreningens fonder uppställer, kan föreslås till
Gästriklandsfonden. Stipendier ur Gästriklandsfonden kan även som komplettering tilldelas personer,
som t.ex. ej kunnat beviljas tillräckligt stipendiebelopp ur övriga här aktuella fonder.
Beslut om stipendier ur Gästriklandsfonden fattas av dess styrelse, vilken sammanträder årligen i
maj/juni.
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