Fr v: Jan Blennow VD, Amanda Eriksson, Emma Kihlander,
Einar Snäll, Elin Fredriksson och Lennart Granqvist

Är du Tidaholms Sparbanks stipendiat 2019?
Ansökningstiden är mellan 1 januari - 15 mars 2019.
Till 2018 års stipendiater på gymnasienivå utsågs Amanda Eriksson som studerar på ekonomiprogrammet,
Rudbecksgymnasiet i Tidaholm och Einar Snäll som studerar naturvetenskapsprogrammet på Västerhöjdsgymnasiet i Skövde. Amandas nästa steg efter studenten är att fortsätta studera till civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg. Einar är intresserad av musik och planerar att antingen gå vidare med musikstudier på folkhögskola eller att resa för att utveckla sina språkkunskaper efter studenten.
Till 2018 års stipendiater på högskolenivå utsågs Emma Kihlander och Elin Fredriksson. Både Emma och
Elin är uppvuxna i Tidaholm men bor och studera numera i Stockholm, Emma på Balettakademin och Elin
på Stockholms Universitet där fokus ligger på ekonomi och finans. För Emma ligger fokus på att utveckla
sina färdigheter inom dans och en möjlig resa till London för att ta dansklasser på Pineapple Dance Studio
samt de kommande auditions som ska genomföras det sista året på utbildningen. Elin har som mål att i
framtiden att ta sig så långt som möjligt inom finans-branschen och att resa till New York för praktikplats
och sedan arbete.

Tidaholms Sparbank söker stipendiater till 2019 års utbildningsstipendier!
Tidaholms Sparbanks styrelse delar varje år ut utbildningsstipendier till studerande som på ett positivt sätt
ägnar sig åt sina studier inom högskolan respektive gymnasieskolan. Ett stipendium delas ut till studerande
vid högskola med 10.000 kronor och med vardera 5000 kr per stipendier till studerande vid gymnasieskola.
Vad ska du tänka på som söker?
Du bör vara mantalsskriven i eller ha annan anknytning till Tidaholms Sparbanks verksamhetsområde. Vem
är du? Berätta kortfattat om dig själv. Därför söker du stipendiet? Berätta gärna vad du tänker göra med
pengarna. Varför ska just du få stipendiet? Bifoga gärna betyg, meritförteckning, intyg m.m. Glöm inte att
lämna telefonnummer, adress och mejladress där du kan bli nådd.
Märk ansökan med “Tidaholms Sparbanks utbildningsstipendier” och skicka din ansökan till:
Tidaholms Sparbank, Box 23, 522 21 Tidaholm.
Ansökningstiden är mellan 1 januari - 15 mars 2019.

