STIPENDIER FÖR
BRINELLGYMNASIETS
ELEVER OCH PERSONAL
Aktiestinsens Gymnasiefond för Järnvägsutbildning

Stiftelsen skall genom årliga stipendier och bidrag till undervisning eller
utbildning, stimulera och premiera välförtjänta och kreativa studerande
vilket även inkluderar vuxenstuderande, inom ramen för järnvägsutbildningen vid den kommunala gymnasieskolan i Nässjö, Brinellgymnasiet.
Stipendierna och bidragen kan också vara sökbara och avse utbildning
och praktik för både grupp och individ. En referensgrupp bestående av
ansvarig rektor jämte karaktärsämneslärare inom utbildningen bereder
och lämnar förslag till stiftelsens styrelse.
KRITERIER - fastställda vid styrelsemöte 2012-02-24
Belopp som skall utdelas fastställs år från år där inget annat anges.
Kategori 1
Individuella stipendier för elever i ämnen inom järnvägsutbildning.
Förslag på dessa stipendier från referensgruppen:
•
Utifrån studieprestationer till de elever med betygsnivån min. A
eller B i karaktärsämne.
•
Elev/-er i varje årskurs som presterat bra utifrån sin förmåga och
sina förutsättningar eller entusiasmerat sina studiekamrater och 		
gjort en god arbetsinsats.
Kategori 2
Utvecklingsstipendier
Personliga utvecklingsstipendiet söker eleven själv. Det kan röra sig om
ett utvecklingsprojekt inom ramen för studierna eller utbildning inom
olika områden med anknytning till utbildningen. Stipendiet kan också
sökas i samband med praktik utomlands, projektarbeten samt för kostnader i samband med företagsförlagd praktik.
Kategori 3
Efter ansökan
•
Studieresor för individer, grupper eller klasser med elever inklusive
ledare/lärare från järnvägsutbildningen.
•
Bidrag till riktad fortbildning av lärare inom järnvägsutbildningen.
•
Bidrag till föreläsare och liknande kvalitetshöjande aktiviteter
inom järnvägsutbildningen
Styrelsens beslut om stipendier kan inte överklagas!

AKTIESTINSEN, ETT SVENSKT BÖRSGENI!
Lennart är, som äldst av fyra syskon, född 6 februari 1916 i Norra
Stamphult, Algutsboda, Kronobergs län. Arbetslivet började med arbete
hemma på gården delat med dagsverken på gårdarna omkring. Allteftersom syskonen växte upp blev han överflödig hemma på gården. Det var
relativt lätt att få arbete om man tog de jobb som fanns. Efter diverse
ströjobb fick han arbete på en kabelfabrik i Sundbyberg.
Den 1 september 1939 bröt 2:a världskriget ut och till julen 1939 blev
han arbetslös. Då reste han hem till sina föräldrar för att fira jul. Han fick
se en annons i Kalmartidningen att SJ i Kalmar skulle anställa 6 personer.
Av 120 sökande fick han anställning som tillfällig stationsarbetare 1 februari 1940 med en lön av 180 kr i månaden. Så småningom avancerade
han till stins i Malmbäck. Hans lön när han fyrtio år senare 1980 slutade
inom SJ var 5 400 kr/mån.
AKTIER
Anledningen till att han på ålderns höst fått möjlighet att skapa denna
stiftelse är att han 1943 råkade läsa en tidning som hette GHT. GHT var
en affärsinriktad tidning som bl.a. skrev om aktier. Aktier var inte vanligt
i de kretsar han var född och levat i. Men han tyckte det lät spännande.
1946 köpte han sina första fem aktier i Sandviken, ett gammalt fint företag. Aktierna kostade 130 kr per styck, eller nära 3 månadslöner. Intresset för svenskt och numera globalt näringsliv har fortsatt. Så småningom
lärde han sig att analysera och värdera aktier. Med en väl sammansatt
aktieportfölj hoppas och tror Aktiestinsen att hans läsning av GHT på
1940-talet i framtiden skall ge utdelning som kan komma Brinellgymnasiets järnvägsstudenter tillgodo.

ANSÖKNINGSBLANKETT
Ansökningsblanketter kan hämtas i receptionen, på skolans intranät eller på
skolans hemsida.

STYRELSE
Nils-Åke Blom tel 0380-55 05 38, mobil 070-630 19 05, nils-ake.blom@telia.com
Jan
tel 0380-37 11 64, mobil 070-381 87 35, jan.nyaby@gmail.com
Dennis Peterson tel
8 74 28, mobil

REFERENSGRUPP
Rektor Linda Davidsson - tel
Lärare Rolf Svensson - tel

.se
.svensson@brinell.nassjo.se
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