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Bevakningsformulär för nationsstipendier 
 
Det/de stipendier som härmed bevakas är följande:_______________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
Självdeklarationsuppgifter 

 
Gift eller sammanboende:  JA NEJ 
 

Inkomstuppgifter 

Inkomst föregående beskattningsår (ej CSN):____________________________________ 

Inkomst under föregående termin (ej CSN):_____________________________________  

(Löneutbetalningar i februari – juli hör till vårterminen,  
 löneutbetalningar i augusti – januari hör till höstterminen) 
 

Tillgångar 

Kontanter och bankkonto: __________________________________________________ 

Aktier, fonder, värdepapper eller motsvarande:___________________________________ 

Fastighet och insatslägenhet: _________________________________________________ 

Innehav av andra stipendier (ange belopp):______________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Övriga förändringar av ekonomin:___________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Kontonummer för utbetalning:______________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

   
 

 
Anvisningar 

Jag bifogar följande 3 intyg: 

 Registreringsintyg 

 Studieintyg 

 Kopia på giltigt nationskort 
 
Jag intygar med dessa att jag studerat aktivt vid Uppsala universitet eller SLU i minst 75 dagar 
(vilket motsvarar 22.5 poäng) föregående termin. Jag styrker också att jag kommer att studera 
minst 75 dagar innevarande termin. (Om alla poäng inte registrerats krävs intyg från aktuell/a 
institution/er). Med kopian av aktuellt nationskort visar jag att jag betalt medlemsavgift till 
nationen. 
 
Skulder 
Jag är medveten om att jag inte får häfta i förfallen skuld till nationen vid bevakningstidens 
utgång. 
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Dispens och utlandsvistelse 
Om giltiga skäl föreligger såsom värnplikt, allvarlig sjukdom eller uppehåll på annan ort som är 
nödvändig för studierna kan jag få dispens från närvarokraven (sökes hos förste kurator och 
behandlas av stipenienämnden). 
Om jag åker utomlands för att studera under en tid motsvarande en termin har jag rätt att behålla 
mitt stipendium under förutsättning att de kurser som läses utomlands räknas in i en examen från 
UU. Detta styrks med ett intyg från berörd institution. Under denna termin sker dock ingen 
utbetalning. Är utlandsvistelsen två terminer eller fler förlorar jag mitt stipendium. 
 
Doktorander 
Jag är medveten om att jag är skyldig att avstå från stipendium om jag tilldelats helt 
utbildningsbidrag för doktorander 
 
 
 
 
 
 
 

Jag försäkrar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är korrekta. 
 
 
Ort/datum    Adress 
 
_______________________  ________________________________ 
 
 
Namnunderskrift   Postnummer, postadress 
 
_______________________  ________________________________ 
   
 
Namnförtydligande   Telefonnummer 
 
_______________________  ________________________________
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppgifterna ska vara kuratorsexpeditionen tillhanda senast den 15 februari (vt) respektive 30 
september (ht). 
 
Stipendiesekreterare 
Södermanlands-Nerikes Nation 
S:t Larsgatan 4 
753 11 Uppsala 


