Checklista
När du söker och kanske också blir beviljad ett ungdomsstipendium hos Tjustbygdens Sparbank
är det flera saker du behöver ha koll på. Vi har valt att samla all info i vår smarta checklista.
När du ansöker
•

Är du som söker under 18 år? Glöm inte att skicka in blanketten “Fullmakt minderårig” till
oss samtidigt som du skickar in din ansökan. Blanketten ska vara påskriven av både dig
som söker samt målsman. Blanketten skickas in via post till: Tjustbygdens Sparbank, Box
322, 593 24 Västervik. Märk kuvertet med “Ungdomsstipendium”.

•

När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl med mer information. Om din
ansökan behöva kompletteras hör vi av oss till dig innan dess, antingen via telefon eller
mejl.

Om du blir beviljad ett stipendium
•

När du blivit beviljad ett stipendium och behöver få pengarna utbetalda behöver du lämna in
vår rekvisitionsblankett. Den kan du ladda ned på ungdomsstipendiesajten. Gör detta i god
tid innan du behöver pengarna. Blanketten skickas in till adress: Tjustbygdens Sparbank,
Box 322, 593 24 Västervik. Märk kuvertet med “Ungdomsstipendium”. Pengarna betalas
sedan in på ditt konto i Tjustbygdens Sparbank.

När du är iväg på din resa
•

När du är iväg på din resa hade det varit superkul om du ville gästspela på vårt
Instagramkonto. Hör av dig i sådana fall. Du kan också tagga ditt äventyr i sociala medier
genom att använda #enbättrebank och #tjustbygdenssparbank.

•

Tänk på att dokumentera ditt äventyr när du är iväg och spara kvitton som styrker dina
utgifter. Detta ligger sedan till grund för din redovisning, som vi vill att du skickar in till oss
senast 2 månader efter det att du kommit hem.

När du har kommit hem
•

I din redovisning (som vi vill ha senast 2 månader efter det att du kommit hem) vill vill vi att
du berättar om din resa (ta gärna med lite bilder) och lämnar in en ekonomisk redovisning
som visar på hur dina stipendiepengar har används. Använd blanketten “Ekonomisk
redovisningsblankett” som du laddar ned på ungdomsstipendiesajten. Redovisningen skickas
in till adress: Tjustbygdens Sparbank, Box 322, 593 24 Västervik (märk kuvertet med
ungdomsstipendium) eller till christoffer.olsson@tjustbanken.se. Har du frågor om denna del,
hör av dig till Christoffer Olsson så hjälper han dig. Denna del är superviktig då vi kan kräva
tillbaka stipendiet om du inte lämnar in din redovisning i tid.

