Kort om ST
STs omkring 90 000 medlemmar representerar en mängd
olika yrken inom statlig verksamhet. De flesta arbetar på
myndigheter, i affärsverk, på högskolor och universitet, i
statligt ägda bolag eller i statligt finansierade stiftelser. Vi
har också medlemmar som arbetar i privata företag.
Vår grundidé är att samla alla på en arbetsplats i en fackförening. Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av
utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger styrka,
gemenskap och ökar sammanhållningen.
Våra hjärtefrågor är: lön och andra anställningsvillkor, utveckling och inflytande i arbetet, jämställdhet och mångfald,
arbetsmiljö, trygghet och internationell solidaritet.
ST är partipolitiskt obundet.

Fackförbundet ST

Box 5308, 102 47 Stockholm
Besök: Sturegatan 15
Telefon: 0771-555 444 Fax: 08-24 29 24 ST Direkt: 0771-555 444
E-post: st@st.org Webbplats: www.st.org

Stipendier
för ST-medlemmar inom
det laborativa området

STs medlemsstipendium för laborativ personal
Som ett led i Fackförbundet STs satsningar på yrkesutvecklingsfrågor inrättades 1999 en stipendiefond för laborativ personal.
Syftet med fonden är att underlätta för medlemmar inom det
laborativa området att delta i yrkeskonferenser och kongresser.
För innevarande år omfattar fonden 40 000 kr som ska fördelas
vid två tillfällen.

Ansökan sänds till
ST, Kommunikationsenheten, Box 5308, 102 47 Stockholm.
Märk kuvertet ”Ansökan stipendiefond”.

Stipendiets storlek
Bidrag kan ges med upp till halva totalkostnaden för deltagande
i konferense eller kongress, dock högst 3 000 kr. Bidrag ges inte
för traktamente eller löneavdrag. Bidrag ges under förutsättning
att arbetsgivaren står för resterande kostnader.

Beslut om bidrag
Ledamöterna i STs nätverk för laborativ personal beslutar vilka
ansökningar som ska beviljas utifrån angivna kriterier.

Behöriga att söka
Medlemmar i Fackförbundet ST som är verksamma inom det
laborativa området kan söka STs stipendium. Registrerade
doktorander eller motsvarande är inte behöriga.
Ansökan
Du hittar ansökan på STs webbplats st.org. Gå in under rubriken ”För dig som är medlem” och ”Stipendier”. Ansökan
ska vara ST tillhanda senast 1 mars respektive 1 oktober.
Ansökan ska innehålla följande uppgifter
»» namn, personnummer och titel
»» arbetsgivare, arbetsplats, telefon- och faxnummer, postadress samt eventuell e-postadress
»» redogörelse för syftet med och tidpunkten för konferensen/
kongressen
»» motivering av den sökande
»» ekonomisk kalkyl
»» bekräftelse att arbetsgivaren står för resterande kostnader
för konferensen/kongressen
»» underskrift av sökande och arbetsgivare

Ansökningstider
Ansökningstider är 1 mars respektive 1 oktober. Detta kommer
att annonseras i medlemstidningen Publikt och i STs nyhetsbrev.

Utbetalning
Utbetalning av beviljade medel sker efter att en skriftlig
rapport kommit in från konferensen/kongressen tillsammans
med en ekonomisk redovisning. Detta ska ske inom en månad
från det att konferensen/kongressen ägt rum. Om så inte sker
kan den sökande inte göra anspråk på de beviljade medlen.
Välkommen med din ansökan!

