Swedbanks och ULS miljö-/landbygdsstipendium
Swedbanks och ULS miljö-/landbygdsstipendium är en belöning om 10 000 kr för
ett framstående arbete för en hållbar landsbygd gällande produktion, utnyttjande av
naturresurser och energianvändning. Arbetet ska syfta till att utveckla kunskapen om
naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa eller uthållig
energianvändning/produktion.
Exempel på insatser som kan belönas är examensarbete, opinionsbildande
verksamhet, ideellt arbete eller forskning inom miljö- eller energiområdet.
Stipendiet delas ut till en studerande medlem i Ultuna studentkår (ULS) eller, inom
cirka 10 år från examen, till medlem som utexaminerats från utbildning vid SLU
Ultuna. Studerande medlem är studerande vid grund- eller forskarutbildning vid SLU
Ultuna.
Ansökan eller nominering skall lämnas till ULS styrelse senast 1 april!
Ansökan ska innehålla en kopia av arbetet samt ett personligt brev som visar att rätt
förutsättningar råder. Observera att för stipendiet gäller att arbetet ska vara tryckt vid
ansökan. Om det är flera författare till ett arbete ska stipendiet delas mellan alla
författare om inte särskilda skäl föreligger. Stipendiaten utses av en stipendiekommitté
bestående av ULS ordförande, ULS sekreterare, ULS inspektor, Miljöutskottets
ordförande samt en representant från Swedbank. Kommittén kan vid behov
adjungera sakkunniga för expertutlåtande.
Stipendiat skall utses senast 30 april. Sker ingen utdelning av stipendiet under ett år
betalas inte bidraget till stipendiet ut nästkommande år. Stipendiaten presenteras vid
majkårmötet och stipendiet delas ut vid ULS vårbals högtidsstund.
Vid frågor, kontakta:
ULS ordförande
Knut DESSÄÄRT H.
Andersson
uls_ordf@stud.slu.se

ULS sekreterare
Annie BUBBLY Nyman
uls_sekr@stud.slu.se

Swedbank’s and ULS’s environmental and rural
scholarship
Swedbank and ULS environmental and rural scholarship is a reward of 10 000 SEK for an
outstanding job for sustainable rural areas, concerning production, the use of natural resources and
energy use. The work should aim to develop knowledge about sustainable rural areas. Examples of
activities that can be rewarded are the thesis, opinion-forming activities, voluntary work or research
in environmental or energy.
The scholarship is awarded to a student member of Ultuna Student (ULS), or within about 10 years
from graduation, the member who graduated from training at SLU Ultuna. Student member is a
student at the basic or postgraduate education at SLU Ultuna.
Applications must include a copy of the work, and a cover letter indicating that the right conditions
prevail. Note that for the scholarship the work must be printed on the application. If there are
multiple authors for a work scholarship will be shared by all authors unless there are special
circumstances.
Fellow appointed by a scholarship committee consisting of ULS President, Secretary-ULS, ULS
Inspector, Environment Committee chairman and a representative from Swedbank. The Committee
may, if necessary, co-opt experts for expert opinion. Fellow shall be appointed no later than 30 April.
There is no awarding of the scholarship for one year is not paid the contribution to the scholarship
next year. Fellow presented at majkårmötet and the scholarship will be awarded at ULS Vårbal
solemn moment.

Applications or nominations must be submitted to ULS President to 1 April!

If any questions, contact:
ULS ordförande
Jakob DEN TAL Nygårds
uls_ordf@stud.slu.se

ULS sekreterare
Fanny CUNICULOSOIS Anderholm
uls_sekr@stud.slu.se

