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Årligt ekonomiskt bidrag från Officerares Ideella Stödförening 
 
Behörig att söka årligt ekonomiskt bidrag är änka / änkling efter medlem – gäller även den som 
varit sammanboende under äktenskapliga förhållanden med medlem – samt medlemmens 
underåriga barn (ännu ej fyllt 18 år).  
 
Skriftlig inbjudan att söka bidrag skickas ut enligt följande: 

- Mottagare av bidrag under 2022 
- Den som blivit änka (motsv) under 2021 och 2022 

 
För änka / änkling eller underåriga barn som inte får denna inbjudan att söka bidrag finns 
motsvarande möjlighet att söka via föreningens hemsida ( www.oisf.se ), där blanketter kan laddas 
ner. Det finns ingen ”bortre tidsgräns” för, när man kan skicka in ansökan om bidrag. Bidrag betalas 
däremot aldrig ut retroaktivt.  
 
Berättigad att få ekonomiskt årligt bidrag är den, som har en beskattningsbar inkomst 2021 med 
besked 2022 på högst fyra prisbasbelopp (2023 210 000 kr). Om den sökande har en förmögenhet, 
som överstiger två prisbasbelopp (2023 105 000 kr), görs avdrag – alternativt utgår inget bidrag – 
beroende på förmögenhetens storlek. Bostad och bil inräknas ej i förmögenheten. 
 
Med denna inbjudan att söka bidrag bifogas den blankett som ska användas. Observera att 
mailadress, om sådan finns, ska anges för att underlätta kommunikation. Ansökan ska dock alltid 
insändas med vanlig post och i original (ett ex) senast 2023-04-01 till: 
 
Officerares Ideella Stödförening 
c/o Johan René 
Kummingränd 9 
182 45 ENEBYBERG 
 
Beslut om bidrag kommer att meddelas alla sökande senast i mitten på juni 2023. 
Beviljat bidrag utbetalas i slutet på juni 2023. 
 
Ansökan ska kompletteras med kopia på erforderliga dokument, som styrker uppgiven ekonomisk 
ställning för att ansökan ska behandlas av föreningen. Saknas handlingar, som behövs för att 
bedöma ansökan, kommer den inte att behandlas förrän efter komplettering. Är Du tveksam om Du 
kommer innanför de gränser, som anges för bidrag, uppmanas Du att sända in ansökan för prövning 
från styrelsens sida.  
 
 



 

Adress Telefon  E-post  Bankgiro 
c/o Johan René 073-622 13 11  sekreteraren@oisf.se  673-4388   
Kummingränd 9      
182 45 ENEBYBERG  

 
      Bilaga 7.2 t 
      prot smtr 4 
      Sida 2 (2) 
 
 
Obs, att pensionärer har ett högt grundavdrag (>100 000 kr). Det innebär, att den som har en 
nominell årsinkomst om ca 320 000 kr får en beskattningsbar inkomst om ca 210 000 kr. Det kan 
således löna sig att ansöka även om man kan förledas att tro, att man passerat gränsen för att 
kunna få bidrag. 
 
Besked om slutlig skatt 2022 (inkomståret 2021) ska bifogas ansökan från Dig, som inte blivit änka 
/ änkling 2021.  
 
Du, som blivit änka / änkling 2022, bifogar i stället kopior av samtliga utbetalningsbesked avseende 
januari månad 2023 från arbetsgivare, Försäkringskassan m fl (motsv.) som verifikat för lämnade 
uppgifter. Utbetalningsbesked från alla pensionsutbetalare/utbetalare av lön eller annan ersättning 
bifogas.  
 
Föreningen förbehåller sig rätten till prövning av Din ekonomiska situation enligt insänd ansökan. 
Föreningens beslut kan ej överklagas. 
 
Vid särskilt angelägna behov kan föreningen bistå med delar av kostnader för t ex tandvård, 
medicin, läkarvård, handikapphjälpmedel mm. Behov av sådan hjälp skall styrkas med kopia av 
kvitton samt läkarintyg. Dessa handlingar kan bifogas ansökan som bilagor. Gäller ansökan 
ersättning för sådana läkemedel, som ej omfattas av högkostnadsskydd, ska intyg från förskrivande 
läkare bifogas, som påvisar behovet av det aktuella läkemedlet. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 

Ren 
          
Johan René 
Sekreterare 


