
Namn

Postadress

Postnummer och ort

E-post

Personnummer

Telefon hem

Telefon mobil

 
 
 

Ansökan om understöd från SLHF:s stiftelser 
 
 

Namn ________________________________________  Personnr. _____________________ 
 
 
Gata/box _____________________________________________________________ 
 
 
Postnummer  ________________       Ort _______________________________________ 
 
 
Tel:  _________________________ 
 

 
SÄTT ETT KRYSS FÖR DE ALTERNATIV SOM STÄMMER FÖR DIG! 

 
Jag är/har tidigare varit medlem i SLHF 

           
Jag är änka/änkling efter ___________________________________________ som var medlem i 
SLHF 

 
Jag är barn till ___________________________________________________som är/varit medlem 
i SLHF. 
 
Jag har under mer än 5 års tid varit anställd i (butiksnamn) ________________________________ 

 
Jag är sjukpensionerad/pensionär sedan _________________ månad år _________  
 
Jag är sjukskriven sedan _________________ månad år _________ och bifogar aktuellt läkarintyg. 
 
Jag är arbetslös sedan __________________ månad år______________ och saknar ersättning från 
arbetslöshetskassa eller arbetsmarknadsstöd. Redogörelse lämnas på baksidan eller i bilaga. 

 
     Jag befinner mig i annan nödsituation än arbetslöshet. Redogörelse lämnas på baksidan/ i bilaga. 
 

Min taxerade inkomst (pension samt kapital) 2014 understeg 178.000  kronor (4 PBB). Kopia av 
slutskattsedel bifogas.          
 
Min förmögenhet (bankmedel, aktier, värdepapper, fastighet etc.) understiger 2 PBB (89.000 kr). 
 

Jag önskar få ev. bidrag insatt på konto __________________________________________________ 
 
Stockholm den _____ / _____ 2015 
 
 
Underskrift ____________________________________________  
 
OBS! ATT BLANKETTEN SKALL VARA OSS TILLHANDA SENAST DEN 4 MAJ 2015. 
BEVILJAT UNDERSTÖD BETALAS UT MED HALVA BELOPPET OMKRING 25/6 OCH 
RESTERANDE OMKRING 15/12. 
 
Behöver Ni ytterligare information, vänligen ring oss på tel. 08-441 79 50. 
 

Aktiv medlem (Tidigare medlemskap i SLHF krävs!)

Passiv medlem (Kan beviljas övriga om klubbens styrelse så finner lämpligt.)

Medlemsansökan Seniorklubben ( Texta gärna! )

Medlemstyp (Kryssa ett alternativ)

Personuppgifter

Datum och ort Underskrift

Vid ansökan om Passivt medlemskap – ange skäl till varför medlemskaps söks samt 
eventuella referenser till aktiv klubbmedlem.
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