Sør-Trøndelag
krets av NSF

Søknadsskjema
Søknadsfrist: 1.april og 1.oktober

Håkon Hauans minnefond
Harald Haltviks leirfond
Brit Larsens minnefond
Kretsens Stipendfond
Greta Bergs reiselegat

Søker
Navn
Speidergruppe
Funksjon i gruppe

Adresse
Postnummer –sted
Søkers fødselsdato

Hva søkes støtte for (Maks 100 ord. Fyldigere beskrivelse kan vedlegges om nødvendig)
Se fondenes statutter for hva det kan søkes støtte for på skjemaets bakside.

Kostnadsoversikt (kan vedlegges)

kroner

Event. støtte fra annet hold (kan vedlegges) kroner

Totalte utgifter

Total støtte fra annet hold

Gruppeleders innstilling (Maks 100 ord. Fyldigere beskrivelse kan vedlegges om nødvendig)
(Gjelder ikke Håkon Hauans minnefond) Se statutter på skjemaets bakside.

Vedleggsoversikt
1
2
3

4
5
6

Gruppens kontonummer

Underskrift

Dato

Søker . Dato

Gruppeleder .

Statutter for Håkon Hauans minnefond. Slik de er gyldige pr. 8.2.03
Til minne om vår sønn Håkon har vi - Emma og Andreas W. Hauan den 7. april 1964 opprettet et minnefond på kr. 5000,00. I forbindelse med tidligere Sør-Trøndelag
krets av Norsk speider-guttforbunds 50-årsjubileum i 1968, forhøyet vi kapitalen med kr. 5000,00 til kr 10000,00.
Vi forhøyer i dag kapitalen med ytterligere kr. 5000,00 til kr. 15000,00.
Av renteavkastningen skal 10% tillegges kapitalen hvert år, og resten av rentene deles ut på Håkons fødselsdag den 25. april med 3/5 for anskaffelse til speiderhytta pa
Helkanseter og med 2/5 til handicapede, fortrinnsvis speidere eller patruljer av sådanne. Hvis det ikke drives handi-capspeiding i kretsen, kan hele rentebeløpet brukes
til HeIkanseter. Fondets midler er forøvrig urørlige og må alltid forvaltes på en sådan måte at de er rentebærende. Såfremt rentene ikke blir utdelt, tillegges disse
hovedkapitalen.
Vi ser helst at fondet blir forvaltet og bestyrt av en 3-mannskomité oppnevnt av kretsstyret.
Pr. 29.11.02 er grunnbeløpet kr. 32 717,20.

Statutter for Harald Haltviks leirfond. Slik de er gyldige pr. 8.2.03
1. Fondets grunnkapital er pr. 01.03.02 kr. 10000. Denne kan ikke angripes, men kan økes ved gaver eller etter vedtak på kretsting/årsmøte i Sør-Trøndelag krets av
Norges speiderforbund.
2. Fondets avkastning kan brukes til stipendier for deltakelse ved krets- eller landsleire.
3. Stipend kan tildeles aktive speidere og ledere i Trondheim kommune (tidligere Trondheim krets av NSF) under forutsetning av at de fortsetter sitt speiderarbeid i
kretsen i minst ett år etter tildelt stipend.
4. Fondets midler forvaltes på best mulig måte av kretsstyret som også foretar tildeling av stipendier.
5. Tildeling av stipend kan skje to ganger årlig. Søknad om tildeling av stipend sendes gjennom gruppeleder til kretsstyret innen 1. april og 1. oktober. Gruppeleder
skal avgi begrunnet uttalelse vedrørende søknaden.
6. Ikke benyttet avkastning kan enten tillegges grunnkapitalen eller anvendes ved senere tildeling av stipendier.

Statutter for Brit Larsens minnefond. Slik de er gyldige pr. 8.2.03
1. Fondets grunnkapital er pr. 01.03.02 kr. 10000. Denne kan ikke angripes, men kan økes ved gaver eller vedtak på kretsting/årsmøte i Sør-Trøndelag krets av Norges
speiderforbund.
2. Fondets avkastning kan brukes til stipendier for deltakelse ved arrangementer eller gjennomføring av prosjekter som fremmer utvikling i og gir inspirasjon i
speiderarbeidet.
3. Stipend kan tildeles aktive speidere og ledere i Trondheim kommune (tidligere Trondheim krets av NSF) under forutsetning av at de fortsetter sitt speiderarbeid i
kretsen i minst ett år etter tildelt stipend.
4. Fondets midler forvaltes på best mulig måte av kretsstyret som også foretar tildeling av stipendier.
5. Tildeling av stipend kan skje to ganger årlig. Søknad om stipend sendes gjennom gruppeleder til kretsstyret innen 1. april og 1. oktober. Gruppeleder skal avgi
begrunnet uttalelse vedrørende søknaden.
6. Ikke benyttet avkastning kan enten tillegges grunnkapitalen eller anvendes ved senere tildeling av stipendier.

Statutter for kretsens Stipendfond. Slik de er gyldige pr. 8.2.03
1. Fondets navn er Stipendfond og eies av Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Fondsmidlene plasseres i bank på høyrentekonto. Fondet regnskapsføres
som bunden egenkapital i kretsens balanse på lik linje med kretsens øvrige fond og reserver.
2. Fondets grunnkapital er pr. 12.10.02 kr. 110 000. Denne kan ikke angripes, men kan økes ved gaver eller etter vedtak på kretsting/årsmøte i Sør-Trøndelag krets av
Norges speiderforbund.
3. Fondets årlige avkastning kan brukes til stipendier for deltakelse ved arrangementer eller gjennomføring av prosjekter som fremmer utvikling og gir inspirasjon i
speiderarbeidet. Stipend kan tildeles aktive speidere og ledere i Sør-Trøndelag krets under forutsetning av at de fortsetter sitt speiderarbeid i kretsen i minst ett år etter
tildelt stipend.
4. Kretsstyret forvalter fondets midler og foretar tildeling. På det følgende kretsting orienteres det om innvilgede søknader.
5. Tildeling av stipend kan skje to ganger årlig. Søknad om stipend sendes via gruppeleder til kretsstyret innen 1. april og 1. oktober. Gruppeleder skal avgi begrunnet
uttalelse vedrørende søknaden.
6. Ikke benyttet avkastning kan enten tillegges grunnkapitalen eller anvendes ved senere tildeling av stipendier.
7. Statuttene kan bare endres ved vedtak på årsmøte/kretsting i Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Slikt vedtak krever 2/3 flertall på to påfølgende
årsmøter/kretsting.

Statutter for stiftelsen Greta Bergs reiselegat. Slik de er gyldige pr. 8.2.03
1. Greta Bergs reiselegat – til beste for speiderbevegelsen – ble opprettet i henhold til Greta Bergs testamente av 10.11.87. Greta Berg døde 12.04.93. og legatets
opprinnelige grunnkapital på kr. 100000 ble 11.01.94 plassert til forrentning på konto ”Greta Bergs reiselegat” i Haltdalen Sparebank.
2. Hvert år skal halvdelen av renteinntektene tillegges legatets grunnkapital. Den andre halvparten av rentene skal deles ut eller samles opp for utdeling et senere år.
3. Legatets midler forvaltes av et styre på 3 personer: 1) Ett medlem av Trondheim Old Guides gruppe 3. 2) Gildemester i 1. St. Georgs Gilde i Trondheim 3)
Kretsleder i Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund.
4. Regnskap for legatet føres av kassereren for Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund og revideres av kretsens revisor. Regnskapet fremlegges for godkjenning
på kretsens årsmøte.
5. Midler fra legatet kan tildeles speidere – gjerne ledere – som er aktive medlemmer av Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund til dekning av reise- og
oppholdsutgifter i forbindelse med treff, leirer eller konferanser i Norden eller andre steder. Det er en forutsetning at den som eventuelt mottar støtte, fortsetter i aktivt
speiderarbeid i kretsen i minst ett år etter tildeling.
6. Tildeling av midler fra legatet kan skje to ganger årlig. Søknad om tildeling sendes gjennom gruppeleder til kretsstyret innen 1. april eller 1. oktober. Gruppeleder
skal avgi begrunnet uttalelse vedrørende søknaden, som skal inneholde totalt kostnadsoverslag samt opplysninger om eventuell støtte fra annet hold (gruppe, krets,
forbund, det offentlige og annet). Kretsstyret kan, om styret finner det nødvendig, avgi begrunnet uttalelse om den enkelte søknad. Kretsstyret oversender innen
henholdsvis 1. mai eller 1. november eventuelle søknader til behandling og avgjørelse i legatets styre.
7. Statuttene kan bare endres ved vedtak på årsmøte/kretsting i Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Slikt vedtak krever 2/3 flertall på to påfølgende
årsmøter/kretsting.

