(Tips för stipendieansökan)
1. Innan du börjar se till att du har alla dokument (kursintyg, vitsord, betyg från arbetsgivare etc) som pdffiler inklusive underskrivet vitsord från din handlare
a. Om det är en kurs anordnad av ICA-skolan, Axfood-akademien eller SLHF så behöver du inte
bifoga någon kursbeskrivning, är det någon annan arrangör av utbildningen så skall du bifoga
kursplan. Du kan enbart söka stipendium för en kurs.
b. Observera att du skall ange kursavgiften inklusive moms och att högsta beviljade stipendium är
52.500 kronor. Vi utgår från att du har ordnat finansiering av tillkommande kostnader för kost,
logi, utbildningsmaterial etc.
c. Ange alltid tid för planerad kursstart. Utbildningar får inte påbörjas förrän nämnden fattat beslut
om stipendium, vilket normalt sker under mars månad.
d. När det gäller genomgångna utbildningar och kurser vill vi ha kopia på betyg från senast genomgångna utbildning i ordinarie skolväsende (grundskola, gymnasium etc.). Har du studerat vid
universitet eller högskola vill vi ha intyg på det också. Skulle något betyg/intyg ha förkommit
går det ofta att få kopia från den skola du gått på.
Ange också de praktiska utbildningar och kurser du eventuellt genomgått. Även här vill vi ha
kursintyg/betyg.
Du behöver inte ange, eller skicka med intyg på, de Webbutbildningar som du ev. genomgått.
e. Vi uppskattar om du anger samtliga eventuellt tidigare anställningar. Naturligtvis vill vi också
här ha arbetsintyg, -betyg eller anställningsbevis.
f. När det gäller din målsättning och utvecklingsplanering är det bra om du
i. först berättar lite om dig själv. Vi vill dock inte ha någon ”självbiografi” utan en tämligen kortfattad beskrivning om vem du är.
ii. berättar varför du började arbeta i butik, och om hur din hittillsvarande utveckling varit.
iii. berättar varför du vill gå den kurs/utbildning som du söker stipendium för.
iv. ger en beskrivning av vad du har för målsättning i din fortsatta yrkesverksamhet.
v. När det gäller din framtida målsättning förutsätter vi att den är något som du diskuterat
med din handlare/butikschef så det framgår i handlarens vitsord.
.
2. Fyll i de efterfrågade uppgifterna www.slhf.nu tillsammans med samtliga bilagor till oss så att vi har
den i original senast den 25 januari. Om det saknas någon bilaga/något intyg så meddela när du kommer att komplettera din ansökan.

3. LYCKA TILL!

/ Stipendienämnden

Allmän information om SLHF:s och Viktualiehandlarnas stipendier
Hur stor är stipendiesumman 2021?
Den sammanlagda summan att fördela bland 2021 års stipendiater beräknas uppgå till ca 1.700.000 kronor! Stipendier utdelas bl.a. från Palmérs Testamentsfond, Sigurd Johanssons Stipendiefond och Stiftelsen Viktualiehandlarnas Bidragskassa.

Hur stor är chansen att få stipendium?
Tidigare år har i medeltal var tredje sökande fått stipendium.

Vilka kan söka stipendium?
Köpmän som är medlemmar i SLHF och/eller Viktualiehandlarna och deras butiksmedarbetare. Stipendium utdelas aldrig till
samma person två år i rad.

För vad kan man få stipendium?
Stipendiaten får inga kontanter. I stället utgår stipendiet i form av betald kursavgift direkt till skolan. OBS att stipendiet endast avser kursavgiften inkl. moms, eventuella kostnader för resor, mat och logi etc. täcks inte av stipendiet.
Stipendium skall avse utbildningar som är relaterade till arbetet i en dagligvarubutik. I normalfallet gäller det främst ICA:s och
Axfoods utbildningar, men även SLHF’s diplomutbildning liksom annan utbildning kan sökas. I så fall skall kursprogrammet/prospektet bifogas ansökan. SLHF:s stipendier utgår inte för mässresor, grundläggande butiksutbildningar eller ”allmänt personlighetsutvecklande” utbildningar. Inte heller utgår stipendier till utbildningar anordnade speciellt för den butik man arbetar
i.
Utbildningen får inte påbörjas innan beslut om stipendium fattats.
Frågor om ICA:s kursprogram kan ställas till Sofia Borsjö 08- 561 517 16, medan Annika Devert besvarar frågor om Axfoods
utbildningar på 08- 553 99 000. Frågor om SLHF:s utbildningar besvaras av Peter Reneström 08-4417953.

Vad gäller för ansökan?
Ansökan skall göras på www.slhf.nu och skall vara fullständigt ifylld. Kopior av intyg på genomgångna utbildningar samt tidigare arbetsgivarintyg/-betyg skall bifogas. Vid fördelningen av stipendier läggs normalt stor vikt vid den sökandes personliga
målsättning och arbetsgivarens omdöme. Ansökningar som inte är kompletta kommer inte att behandlas.

Sista dag för ansökan?
Ansökan skall vara SLHF tillhanda senast den 25 januari 2021. Ansökningar som inkommer efter detta datum kommer
inte att behandlas.

När får man veta om man fått stipendium?
Genomgång av inkomna ansökningar startar den 1 februari. I början av april sänder vi ut meddelande om Du fått stipendium
eller inte.
Utdelning sker vid SLHF:s årsmöte/årsfest lördagen den 25 april. Till årsfesten kommer stipendiat med ev. respektive att inbjudas, deltagande är obligatoriskt för att erhålla stipendium, vi förväntar oss också att din handlare medverkar vid stipendieutdelningen.

Hur länge kan man utnyttja sitt stipendium?
Enligt stipendiefondernas regler skall stipendium ha utnyttjats senast vid utgången av kalenderåret efter det år man fått stipendium. För 2021 års stipendier gäller således att de måste ha utnyttjats senast den 31 december 2022. Om stipendiat inte kan
utnyttja sitt stipendium på grund av t.ex. sjukdom eller att sökt utbildning/kurs inte genomförs av skolan inom den utsatta
tiden kan uppskov ges ytterligare ett år efter ansökan till SLHF.

Vad händer om stipendiat byter arbetsgivare?
Stipendium kan bara utnyttjas av dem som arbetar i butiker ägda av köpmän som är medlemmar i SLHF respektive Viktualiehandlarna. Byter man arbetsgivare och lämnar branschen eller tar anställning i någon butik vars handlare inte är medlem (butiker utanför Stockholms län kan inte vara medlemmar i SLHF) innan utbildningen påbörjas är stipendiet förfallet.

