
 BIDRAG TILL STUDIER
Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond

har som ett ändamål att lämna bidrag till utbildning eller fostran 
av behövande barn till ledamöter, förutvarande ledamöter och avlidna ledamöter.

Bidrag kan medges till postgymnasiala studier, företrädesvis till vissa kostnader för utbytesterminer 
vid utländskt universitet inom ramen för en högskoleutbildning men även andra postgymnasiala studier 
kan ge rätt till bidrag. Bidrag kan också medges till fleråriga utbildningar som endast tillhandahålls mot 
ersättning. I sådana fall kan dock bidragsbeloppet per termin begränsas. Vidare skall sökanden uppvi-
sa godtagbara studieresultat för den föregående terminen innan bidrag för en ny termin kan medges.

Sökanden måste vara barn till advokat eller tidigare advokat. Sökanden måste dessutom ha uttömt alla 
andra möjligheter till finansiering på egen hand, typiskt sett maximala studiebidrag och studielån samt 
större egna tillgångar. Föräldrarnas ekonomi har således ingen betydelse. 

Till ansökningshandlingarna skall bifogas komplett ekonomisk redogörelse för sökt studieperiod.

Sänd ansökan per e-post till jonas.hultgren@advokatsamfundet.se senast 11 januari 2019.

Stiftelsens sekreterare Jonas Hultgren kan nås på tel. 08-459 03 00.

https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/Stiftelser-med-advokatanknytning/ 
Sveriges-advokatsamfunds-Understodsfond/ 

EKONOMISKT UNDERSTÖD
Stiftelsen Emil Heijnes Fond

har som ändamål att främja vård av behövande, ålderstigna, sjuka advokater, änkor 
efter advokater eller främja vård, fostran eller utbildning av behövande barn 

till advokater, förutvarande advokater och avlidna advokater.
Understöd kan medges till sökanden som tillfälligt har kommit i ekonomiskt trångmål pga större och/
eller oförutsedda utgifter för till exempel tandvård, särskild läkarvård eller liknande.

Periodiskt understöd kan medges till sökanden vars ekonomiska situation är utsatt och som kan  
förväntas vara så för överskådlig tid. Periodiska understöd är skattepliktiga för mottagaren.

Till ansökan skall bifogas ekonomisk redogörelse för sökandens ekonomi, inklusive samtliga inkomster, 
utgifter, tillgångar och skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information 
som sökanden bedömer ha betydelse. 

Sänd ansökan per e-post – före 20 maj 2019 till Jonas.Hultgren@advokatsamfundet.se, 
från och med 20 maj 2019 till Sara.Kihlberg@advokatsamfundet.se – dock senast 20 september 2019.

Stiftelsens sekreterare Jonas Hultgren kan nås på tel. 08-459 03 00.

https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/Stiftelser-med-advokatanknytning/ 
Stiftelsen-Emil-Heijnes-Fond/
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