
Stiftelsen J.C.E. Nolleroths Donationsfond 
 

Ansökan om bidrag Våren 2018 
Stiftelsens ändamål: 
Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till behövande barn och ungdomar (tom. 18 år)  samt till 
föreningar och organisationer, vilka har till uppgift att stödja barn och ungdomar (tom. 18 år) med 
fysiskt eller psykiskt handikapp.  
I det senare fallet bör enligt ansökningen medlen användas till objekt, vilka direkt underlättar 
dessa barns vård och fostran, således ej till föreningarnas och organisationernas allmänna 
verksamhet. 
Bidrag ur fonden får inte utgå till behov som kan tillgodoses genom det allmännas försorg. 
   
Sökande: (Vårdnadshavare/Ombud/Organisation)  
* Sökandes namn/Org. namn * Personnr / Orgnr: 

   
Ev. kontaktperson: Befattning: 

   
* Adress: * Postnr: * Ort: 

    
* Bank:  * Clearingnr:                * Kontonr:          

Exempel Swedbank 
               SEB  
                Handelsbanken 
                Nordea       
              Nordea   

 5 siffror 
4 siffror 
4 siffror 
4 siffror 
3300 

6,8,10 siffror 
7 siffror 
9 siffror 
Person nummer 10 siffror 
XXXXXXX

    
Bidragsmottagare:    
* Bidragsmottagarens namn: * Personnr: 

    
Adress: Postnr: Ort: 

 
Ansöker om bidrag till: * Belopp: kr 
   
Bidragsmottagarens eventuella funktionshinder: 

 
* Obligatoriska uppgifter 

 
Sökandes telefon: 

Skäl till ansökan: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
OBS! Detta skall bifogas ansökan: 
 
Föreningar/organisationer 

1. Organisationer skall bifoga registreringsbevis. (Beställs hos Skatteverket) 
2. Intyg som stärker ett eventuellt funktionshinder (Läkarintyg eller utlåtande från kurator/psykolog) 

 
Enskilda   

1. Personbevis. Beställ på www.skatteverket.se eller på telefon 0771-567 567. Beställ ”Familjbevis” 
Detta innebär att alla familjemedlemmar kommer med i samma personbevis.  

2. Intyg som stärker ett eventuellt funktionshinder (Läkarintyg eller utlåtande från kurator/psykolog) 
3. Kopia på den senaste inkomstdeklarationen, även för sammanboende och barn om det finns. 

 
Endast komplett ansökan behandlas. Ni ansvarar själva för att ni bifogar de korrekta uppgifter som 
nämns ovan. OBS! Organisation får inte vara offentlig verksamhet.  
 
Kompletteringar godtas inte.  
 
För att få besked om Er fondansökan och om bifogade ansökningshandlingar önskas åter så, måste 
ett frankerat svarskuvert i storlek A4 skickas med din ansökan. I annat fall makuleras bifogade 
ansökningshandlingar. 
 
Beviljat bidrag (kvitton) skall redovisas senast 3 månader efter utbetalningsdatum. 
 
Ansökan skickas till: 
Stiftelsen J.C.E. Nolleroths Donationsfond 
Box 2038 
422 02 Hisings Backa  
 
Ansökningsperiod Våren 2018  
Mellan den 15 januari – 15 april  
 
Härmed ger jag mitt medgivande till databehandling av mina personuppgifter enligt 
personuppgiftslagen (PUL). Jag försäkrar att lämnade uppgifter är sanningsenliga och fullständiga: 
 
Datum:  * Sökandes namnteckning: 
 
………………………… ……………………………………………………………………………….. 
 
 
 
BESLUT (ifylls ej av den sökande) 
Har tidigare erhållit bidrag ur fonden: Belopp: Datum:

Ja □             Nej □   

Ansökan: Belopp: Datum:

Beviljas □      Avslås □   
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