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Stipendium på 15 000 kr till en ung
entreprenör och UF-alumn
Stipendiet på 15 000 kr delas ut under arrangemanget Next Level Network som Ung Företagsamhet och Sparbanken
Eken arrangerar på PM och Vänner den 5 december. kl 18.00-21.00 Arrangemanget samlar UF-alumner ifrån Kronoberg, Kalmar och Bleknge län som under kvällen bland annat kommer att få inspireras av Årets UF-företag i Sverige
2017, The Looker Room Talk som dessutom under Idrottsgalan mottog Zlatan Ibrahimovics pris No10 för sitt arbete
med att skapa sunda värderingar hos unga killar i omklädningsrummen.

Motivering årets stipendiat
”UF-företagandet blev startskottet för årets stipendiat som genom sitt entreprenörskap har gjort en stor utvecklingsresa
både personligt och i det flertalet verksamheter årets stipendiat varit engagerad i. Att vara ung och boende på landsbygden
har inte hindrat denna entreprenör som övervunnit rädslor, gått utanför sin trygghetszon och genom det skapat sig ett
brett kontaktnät och en heltidssysselsättning inom sin stora passion i livet. Kundrelationen är alltid i fokus för årets stipendiat som har det tydliga målet, att varje kund ska bli företagets bästa säljare. Dessutom är årets stipendiat en god inspiratör
och ambassadör som på olika sätt inspirerar andra unga människor att våga utveckla sitt entreprenörskap! ”
Sparbanken Ekens stipendium till en ung entreprenör tilldelas 2017 Robin Håkansson ifrån Agunnaryd.

Om Stipendiet

Med detta stipendium vill Sparbanken Eken uppmuntra unga driftiga människor som vågar ta steget och satsa på eget
företagande och entreprenörskap – det är en förutsättning för fortsatt utveckling och tillväxt i vårt område. Stipendiet är
aktuellt för föredetta UF-företagare som är registrerade UF-alumner i Kronoberg, Kalmar och Blekinge län och fyller högst
25 år under nomineringsåret.

Om Sparbanken Eken
Sparbanken Eken är en fristående och lokal sparbank som ägs av sex lokala stiftelser, vars syfte är att ge tillbaka en stor
del av vinsten till bl.a. utbildning, föreningsliv och kultur. Detta gör vi för att stimulera en god samhällsutveckling och en
tillväxt i vårt verksamhetsområde som innefattar Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Idag har vi över 25.000 kunder,
en affärsvolym på 14 miljarder kronor samt drygt 60 medarbetare fördelade på våra kontor i Ryd, Delary, Grimslöv,
Åryd, Älmeboda och Långasjö.
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