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Policy för Stipendienämnden  
 

Bakgrund och grundläggande bestämmelser  
 

● EUP Sveriges förbundsstyrelse har i uppdrag av strategin 2020-2022 att ha en aktiv 
Stipendienämnd.  

● Förbundsstyrelsen ska genom Stipendienämnden erbjuda stipendier för resor till/från 
sessioner eller andra akademiska aktiviteter i organisationen, vid minst två tillfällen varje år.  

● Stipendienämnden ska utdela stipendier till minst 2 medlemmar varje år.  
● Medlemmar med mandat på förbundsstyrelsen får ej söka stipendier genom 

Stipendienämnden.  
● Stipendiater har 6 månader på sig att nyttja erhållet stipendium.  
● Stipendier utbetalas retroaktivt vid stipendiatens redovisning av kvitton, i det fall att inget 

annat avtalas med anställd.  
● Val av ledamöter till Stipendienämnden  
● Ledamöter i Stipendienämnden behöver vara medlemmar i EUP Sverige.  
● Förbundsstyrelsen är ansvarig till årsmötet för att en Stipendienämnd tillsätts under 

verksamhetsåret.  
● Förbundsstyrelsen väljer ledamöter till Stipendienämnden med en simpel majoritet.  
● Nuvarande ledamöter i Stipendienämnden bör tillfrågas av en nytillträdd förbundsstyrelse om 

de vill kvarvara på sina poster.  
● Stipendienämnden ska bestå av minst två medlemmar, varav minst och maximalt 1 av dessa 

medlemmar behöver vara del av förbundsstyrelsen.  
 
 

Arbetsfördelning mellan förbundsstyrelsen och Stipendienämnden  
 
Stipendienämnden ansvarar för att:  
 

● Utlysa stipendiet minst två gånger per år.  
● Utlysningen av stipendiet når ut till organisationens medlemmar på ett så omfattande och 

effektivt sätt som möjligt.  
● Säkerställa effektiviteten av de frågor som ställs till kandidater.  
● Utse minst 1 stipendiat per omgång genom ett beslut inom Stipendienämnden med simpel 

majoritet. Vid lika antal räknas inte förbundsstyrelse-representantens röst.  
● Fördela den summa pengar som förbundsstyrelsen avsatt till stipendier på ett så 

jämlikhetssträvande sätt som möjligt.  
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● Skicka ett skriftligt beslut till förbundsstyrelsen för valen av stipendiater.  
● Föreslå utveckling av konceptet till förbundsstyrelsen.  
● Förhålla sig till denna policyn.  

 
Förbundsstyrelsen ansvarar för att:  
 

● Tillsätta en stipendienämnd i början på varje verksamhetsår.  
● Ta beslut om den summa pengar som finns tillgänglig för stipendier vid varje utlysning av 

stipendiet.  
● Stipendier (om minst 500 SEK och maximalt 3000 SEK) utbetalas till stipendiater efter att 

skriftligt beslut från Stipendienämnden inkommit.  
● Skicka ut diplom till stipendiater.  
● Tilldela stipendiater en mall för deras reseberättelse.  
● Publicera reseberättelsen på hemsidan i det fall stipendiaten accepterar detta.  
● Ta beslut i samråd med Stipendienämnden om utvecklingen av konceptet.  
● Förhålla sig till denna policyn.  

 
Kriterier vid val av stipendiater: 
 

● Kandidat är medlem i EUP Sverige.  
● Stipendiet har sökts för sessioner, trainings eller andra aktiviteter av akademisk karaktär som 

är anordnade av EUP Sverige eller EYP i stort.  
● Ansökan är komplett och innehåller motivering baserat på personliga och professionella 

motiv.  
● Kandidat accepterar att skriva en reseberättelse med tillhörande bilder till EUP Sveriges 

förbundsstyrelse.  
● Kandidat får inte inneha mandat på EUP Sveriges förbundsstyrelse (eller vara adjungerad 

ledamot).  
 
Obligatoriska delar av ansökan  
 

● Stipendienämnden ansvarar för att de frågor som ställs till kandidater ger dem tillräckligt 
underlag för att kunna fatta välgrundade beslut. De har rätten att välja metod och majoriteten 
av de frågor som ställs till kandidater. Förbundsstyrelsen förbehåller sig dock rätten att kräva 
att följande punkter tillfrågas kandidater i ansökningsprocessen:  

● Ålder på kandidaten  
● Personligt brev där kandidaten redogör för sina personliga och professionella motiv med ett 

eventuellt stipendium.  
● Redogörelse för vilken session eller aktivitet som stipendiet är tänkt att nyttjas för (kan ändras 

senare av kandidaten).  
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● Redogörelse av kandidatens tidigare erfarenhet inom EUP eller liknande verksamhet.  
 
Övriga bestämmelser vid val av stipendiater:  
 

● En kandidat till stipendiat behöver inte tidigare inneha erfarenhet av organisationens 
sessioner eller aktiviteter.  

● I det fallet att en närstående (familj, partner) person till en ledamot i Stipendienämnden söker 
stipendiet, ska den aktuella ledamoten avstå från att deltaga i beslutet och en representant 
från förbundsstyrelsen ska tillfälligt fylla platsen.  

● I det fallet att en närstående (familj, partner) person till flera ledamöter i Stipendienämnden 
söker stipendiet, ska Stipendienämnden kommunicera detta till förbundsstyrelsen som 
behöver ratificera Stipendienämndens beslut om kandidaten.  

● Förbundsstyrelsens representant på Stipendienämnden ansvarar för att denna policy 
efterföljs och att varje stipendiat möter kriterierna.  


