Södermanlands-Nerikes nation
Stipendienämnden

Om stipendier vid Södermanlands-Nerikes nation.
Nationen har ett antal stipendier som står till förfogande för medlemmarna. Vissa är små och
räcker kanske bara till lite extra fin mat på fredagen medan andra kan ge lite guldkant under
hela terminen. Utbetalningen sker i slutet av varje termin och styrs i regel av hur avkastningen
från den fond som stipendiet är kopplad till har varit. I och med detta kan också beloppet
variera från termin till termin. Varje stipendium har speciella direktiv (statut) om vad som
gäller för att få just det stipendiet. Det kan innebära att du måste vara flitig, ha riktigt dåligt
med pengar eller ha gått i gymnasiet på en viss skola. I vissa fall kan det även röra sig om
släktskap med den som en gång i tiden instiftade stipendiet.
Känns det otroligt att du skulle tilldelas ett stipendium? Var inte så säker på det! I och med att
statuterna i vissa fall kan vara mycket specifika kan det vara just du som är den bästa
kandidaten beroende på att du är född på rätt ställe i Södermanland eller att du har bäst
studieresultat av de sökande. Så ta dig tid och läs noga igenom alla stipendiestatut och fyll
sedan i en ansökan. Vem vet? Nästa gång är det kanske du som får ett stipendium!
Vill du veta mer om nationens stipendier eller hur själva tillsättningsprocessen går till? Hör då
av dig till förste kurator 1q@snerikes.se eller stipendiesekreterare stip@snerikes.se
Ansök om stipendier
Varje termin utlyser stipendienämnden de stipendier som finns att söka. Dessa utlyses på
nationens anslagstavlor och på hemsidan. När du hittar ett eller flera stipendier du vill söka
fyller du i en stipendieansökningsblankett samt en blankett för konfidentiell självdeklaration.
Dessa finner du på hemsidan och på kuratorsexpeditionen. Blanketterna med tillhörande
bilagor lägger i kuratorsexpeditionens brevlåda på framsidan av Brundisium, det gråa huset
mot st Larsgatan. Glöm inte att vidimera dina handlingar. För att vara behörig att söka
stipendier måste du vara heltidsstuderande vid Uppsala Universitet eller Sveriges
Lantbruksuniversitet. Du måste också ha betalt din terminsavgift för innevarande termin samt
får ej ha skulder till nationen. Sista inlämningsdatum varierar, så håll utkik på hemsidan eller
på nationens anslagstavlor för att se vilket datum som är aktuellt. Där kan du också se vilka
stipendier som är lediga just denna termin.
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Tillsättning av stipendier
När sista ansökningsdagen är förbi går stipendiesekreteraren igenom alla ansökningar och
förbereder uppgifter till stipendienämndens möte. På detta möte är alla sökande anonyma,
endast stipendiesekreteraren vet vem som är vem och denne har ingen rösträtt. Efter
jämförande med statuterna och överläggningar beslutar stipendienämnden vem som ska
tilldelas vilket stipendium. Först där efter offentliggörs kandidaterna. Om du skulle ha fått ett
stipendium kommer du att meddelas per brev eller mail.
Bevakning av stipendier
När du fått ett stipendium har du skyldighet att bevaka detta om du vill behålla det
efterföljande termin. Många av stipendierna får behållas i flera terminer och är du duktig och
sköter dina studier samt kommer ihåg att bevaka i tid kan du ha glädje av ditt stipendium
under en lång tid. Bevakningen sker genom att du fyller i en blankett för stipendiebevakning
(även den finns på hemsidan eller att hämta på kuratorsexpeditionen). Viktigt här är att du
tagit 22,5 högskolepoäng föregående termin, att du är registrerad på minst 22,5
högskolepoäng innevarande termin samt att du betalt din medlemsavgift till nationen. Detta
styrks genom intyg som bifogas med bevakningsblanketten. Blanketten för
stipendiebevakning med bilagor lämnas sedan till kuratorsexpeditionen innan den 15 februari
på våren och den 30 september på hösten. Efter detta sammanträder stipendienämnden och
godkänner de bevakningar som inkommit och som uppfyller ovanstående kriterier. Om din
bevakning inte skulle bli godkänd blir du meddelad detta och har då rätt att överklaga till
nationens inspektor inom 15 dagar.

