
Välkommen att söka stipendiet
LO vill uppmuntra fler fackligt aktiva kvinnor och män att engagera sig för ökad 
jämställdhet och allas lika värde och rätt i arbetslivet. LO har därför inrättat ett  
årligt stipendium på 50 000 kronor inom området facklig feminism.

Stipendiet kan sökas av medlemmar och förtroendevalda i LOs medlemsförbund 
som vill genomföra ett konkret projekt eller aktivitet i syfte att stärka det fackligt 
feministiska arbetet på arbetsplatsen, i fackföreningsrörelsen eller i arbetslivet i stort.

Frågor? Kontakta joa.bergold@lo.se
Ansökan skickas till e-postadressen stipendium@lo.se
Sista dagen att skicka in ansökan är 15 januari 2023.

LOs fackligt feministiska stipendium
instiftat på årsdagen av det fackliga metoo-uppropet #inteförhandlingsbart

1. Sökande organisation
Avdelning, arbetsplats, nätverk eller dylikt

Fackförbund

Projektnamn

Kontaktperson för projektet

E-post, kontaktperson

Telefon, kontaktperson

Kontaktuppgifter sökande organisation (adress + e-post/telefon)

Organisationsnummer

Samtycke

 Ja, jag godkänner att mina personuppgifter behandlas i enlighet med LOs policy om hantering av person
uppgifter (https://www.lo.se/start/om_oss/los_hantering_av_personuppgifter).



2. Projektets syfte – vad vill ni göra och varför?
Stipendiet kan sökas för projekt och aktiviteter som syftar till att främja jämställdhet och lika villkor på arbets
platsen, arbetslivet eller den fackliga rörelsen.

Projektet/aktiviteten ska syfta till att skapa ökad medvetenhet och varaktig förändring och utveckla det fackligt 
feministiska  arbetet inom fackföreningsrörelsen.

Projektet/aktiviteten ska bidra till att facklig organisering och verksamhet utgår från och syftar till allas lika värde  
och rätt. Skriv en kort beskrivning av er projektidé, inklusive syfte, tidsplan och eventuella aktiviteter.

Skriv här:

3. Projektets mål – vad vill ni uppnå?
Beskriv de konkreta mål och delmål ni vill uppnå under projektets gång samt vilka resultat och effekter projektets 
aktiviteter ska leda till.

Skriv här:

4. Hur ska projektet bidra till långsiktig förändring i fackföreningsrörelsen?
Beskriv på vilket sätt ert projekt kan leva vidare efter projekttiden och hur ni ser att det kan bidra till en långsiktig 
förändring för att stärka jämställdheten i fackföreningsrörelsen.

Skriv här:

5. Hur har ni förankrat projektidén i er organisation/förbund?
För att stärka projektet och öka dess möjlighet till överlevnad ska det vara förankrat i den fackliga organisation och 
förbund som den sökande tillhör. Beskriv hur ni har förankrat projektet och ange namn och kontaktuppgifter till den 
person på organisationen som ni har förankrat projektidé.

Skriv här:

6. Projektbudget – vad kommer projektets olika aktiviteter att kosta?
Beskriv vilka kostnader ni ansöker för och den totala summan.

Skriv här:

7. Övrigt
Är det något ytterligare ni vill tillägga?

Skriv här:
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