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________________________________________________________ 

 

Stipendieutlysning 
 

1 st Dr Arnbergs premium för recentior 

á 26 000 kr 
 

Premiet tilldelas en recentior och en junior inom Östgöta Nation, som 

genom flit och gott uppförande anses ha gjort sig förtjänt och är i behov av 

understöd. 

 

Kapitel 2: Landsmännen § 2  

”Recentior är var och en under sin första termin inom nationen, 

förutsatt att han/hon ej tidigare tillhört jämförlig studentförening.” 

Enligt praxis inräknas även den som skrev in sig vårterminen 2018 

som recentior. 
 

Premiet skall tillsättas på höstens andra lagtima landskap den 8 december  

 

Ansökan: ansökan skall lämnas in med de handlingar man vill åberopa till 1Q 

Simon Lindgren 3 december kl. 12.00. Ansökningsblanketter kan hämtas på 

nätet: http://ostgotanation.se/sv/medlemmar/stipendier  

 

Christian Andersson 

Stipendiesekreterare 

 

stipendienamnd@ostgotanation.se 

 

http://ostgotanation.se/sv/medlemmar/stipendier
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11 november 2021 

 

________________________________________________________ 

 

Stipendieutlysning 
 

1 st Dr Arnbergs premium för junior 

á 26 000 kr 
 

Premiet tilldelas en recentior och en junior inom Östgöta Nation, som 

genom flit och gott uppförande anses ha gjort sig förtjänt och är i behov av 

understöd. 

 

Kapitel 2: Landsmännen § 3 

”Junior är var och en från och med sin andra termin inom nationen. 

Den som tidigare, minst en termin, tillhört jämförlig studentförening 

är dock junior från sitt inträde i nationen.” 

Enligt praxis inräknas även den som skrev in sig vårterminen 2018 

som recentior. 
 

Premiet skall tillsättas på höstens andra lagtima landskap den 8 december  

 

Ansökan: ansökan skall lämnas in med de handlingar man vill åberopa till 1Q 

Simon Lindgren 3 december kl. 12.00. Ansökningsblanketter kan hämtas på 

nätet: http://ostgotanation.se/sv/medlemmar/stipendier  

 

Christian Andersson 

Stipendiesekreterare 

 

070 – 315 19 76 

 

 

http://ostgotanation.se/sv/medlemmar/stipendier


Uppsala  

11 november 2021 

 

________________________________________________________ 

 

Stipendieutlysning 
 

1 Dr Arnbergs Prize for freshman 

á 26 000 SEK 
 

Prizes are awarded to one freshman and one junior member of the Östgöta 

student nation who on the basis of dedication and good conduct are deemed 

deserving and who are in need of support. The nation’s senior council 

recommends three students for each award by the time of the autumn 

term’s second regular “landskap” meeting, whereupon the freshman and 

junior members elect their respective prizewinners. 

 

The prize will be assigned at the second Landskap of the atumn semseter 8th of 

December.  

 

Aplication: aplications should be sent to 1s Qurator Simon Lindgren, at Östgöta 

Nation. Last application day is 3rd december at 12.00 am. Aplication papers can 

be found at the nations webpage: 

http://ostgotanation.se/sv/medlemmar/stipendier  

 

Christian Andersson 

Secretary of the Schoolarships 

 

stipendienamnd@ostgotanation.se 

 

http://ostgotanation.se/sv/medlemmar/stipendier


Uppsala  

11 november 2021 

 

________________________________________________________ 

 

Stipendieutlysning 
 

1 Dr Arnbergs prize for junior 

á 26 000 SEK 
 

Prizes are awarded to one freshman and one junior member of the Östgöta 

student nation who on the basis of dedication and good conduct are deemed 

deserving and who are in need of support. The nation’s senior council 

recommends three students for each award by the time of the autumn 

term’s second regular “landskap” meeting, whereupon the freshman and 

junior members elect their respective prizewinners. 

 

The prize will be assigned at the second Landskap of the atumn semseter 8th of 

December.  

 

Aplication: aplications should be sent to 1s Qurator Simon Lindgren, at Östgöta 

Nation. Last application day is 3rd december at 12.00 am. Aplication papers can 

be found at the nations webpage: 

http://ostgotanation.se/sv/medlemmar/stipendier  

 

Christian Andersson 

Secretary of the Schoolarships 

 

stipendienamnd@ostgotanation.se 

 

http://ostgotanation.se/sv/medlemmar/stipendier

