
Adresse Gjerdrums vei 4,0484 Oslo Org.nr. 871 000 352 Telefon 23 16 31 00 

Søknadsskjema Politiets Fellesforbunds  

stipendordning for medlemmer og tillitsvalgte 

Personopplysninger 

Navn: 

Medlemsnummer: 

E-post:

Lokallag: 

Medlemsstatus 

☐ Jeg har vært sammenhengende medlem i Politiets Fellesforbund i over

to år, og er à jour med kontingentinnbetalinger.

☐ Jeg er nyutdannet fra Politihøgskolen, medlem av Politiets

Fellesforbund, og har vikariat under seks måneder / har ikke fått jobb, og

er à jour med kontingentinnbetalinger.

Hvilket formål søkes det stipendmidler til? For eksempel hvilket 

studie, kurs osv. 

Hvilke utgifter søkes dekket? Spesifiser summene. 
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Dekker arbeidsgiver eller andre instanser noen av dine utgifter? 

Ja ☐  Nei ☐ 

Hvis ja, hva og hvor mye? 

Er du tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund? 

Ja ☐  Nei ☐ 

Hvis ja, hvilket verv har du? 

Har du fått innvilget stipend av Politiets Fellesforbund tidligere? 

Ja ☐  Nei ☐ 

Hvis ja, når var siste gang du fikk innvilget stipend? 

Skriv en kort søknadstekst. Dersom du er tillitsvalgt, må du skrive 

hvordan studiet kan bidra til å styrke deg i ditt tillitsverv. 

Utfylt stipendsøknad sendes pr. e-post til stipend@pf.no innen

15. februar eller 15. august. Alle felter må være utfylt for at søknaden

skal vurderes.

mailto:stipend@pf.no
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