
Felles søknadsskjema 
 

PROSJEKT- OG 
LEDERTRENINGSFOND 

  og 

Torbjørg Hauge / Bergen Senior 1’s legat 
 

Bjørgvin krets av Norges KFUK-KFUM-speidere 

 

OPPLYSNINGER OM SØKEREN: 

Navn: …………………………………………………………………………………… 

Adresse: …………………………………………………………………………………… 

Postnr.: ………………………….. Sted: …………………………………………. 

Telefonnr. privat: ……………… Telefonnr. arbeid: …………… Mobilnr.: ………… 

E-postadresse: ………………………………………………………… Alder: ………….. 

Kontonr for utbetaling av støtte.: …………………………..  

 

Medlem i (navnet på enheten): 

…………………………………………………………………………………… 

Eventuelle tillitsverv i organisasjonen: 

…………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

EVENTUELL PROSJEKTBESKRIVELSE OG BUDSJETT ELLER REGNSKAP: 

Prosjektbeskrivelse og/eller detaljert budsjett/regnskap vedlegges søknadsskjemaet på baksiden 

eller på eget ark.  

SØKNADSSUM: 

Søknadssum Bjørgvin krets av Norges KFUK-KFUM-speideres prosjekt- og ledertreningsfond: 

……………………………………………… 

Søknadssum Torbjørg Hauge / Bergen Senior 1’s legat (gjelder bare jenter): 

……………………………………………… 

Søkes det samtidig om støtte fra andre? 

Nei   Ja  Evt. hvor og hvor mye? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

Sted/dato: ……………………… Underskrift: ……………………………………… 



PROSJEKTBESKRIVELSE OG BUDSJETT ELLER REGNSKAP 

(Bruk gjerne eget ark ) 



PROSJEKT- OG 
LEDERTRENINGSFOND 
Bjørgvin krets av Norges KFUK-KFUM-speidere  

 

 

STATUTTER 
1 FORMÅLET ER Å GI ØKONOMISK STØTTE TIL 
1.1 Aktive speidere og ledere i Bjørgvin krets av Norges KFUK-KFUM-speidere som ønsker å 

delta i lederutviklingsprogram nasjonalt og internasjonalt. 

1.2 Videregående kurs, så som LIV-kurs, Roland-kurs, KILT, ledertreningskurs på krets eller 

landsplan. 

1.3 Kurs, konferanser, landsmøter som ikke dekkes over kretsens vanlige budsjett dersom dette 

er motivasjonsfremmende og utviklende for søkeren og søkernes gruppe eller kretsen. 

1.4 Lederutviklingsprosjekt i regi av samarbeidende grupper. 

 

2 TILFØRSEL AV MIDLER TIL FONDET 
2.1 Årlig bevilgning fra kretsen 

2.2 Gaver øremerket fondet 

 

3 FONDETS DISPOSISJON 
3.1 Fondets midler disponeres og administreres av kretsstyret 

3.2 Utdelt støtte kan variere etter tilgjengelige midler, antall søknader og søknadenes kvalitet. 

 

4 SØKNADSFRISTER 
4.1 Det utdeles midler to ganger i året. Søknadene behandles av kretsstyret etter innstilling fra 

arbeidsutvalget og/eller økonomiutvalget. 

 

5 KRAV TIL SØKEREN OG SØKERENS GRUPPE 
5.1 Søkeren skal ha søkt fra andre kilder dersom dette er mulig, og søknaden skal inneholde 

opplysninger om det er søkt, og fra hvem. Søkere som er støtteberettiget fra 

”Thorbjørg Hauge/Bergen Senior 1s legat” er spesielt forpliktet til først/samtidig å søke 

støtte fra dette legatet.  

5.2 Samlet støtte fra flere bidragsytere skal ikke overskride søkerens utgifter. Dersom dette er 

tilfelle skal overskytende støtte returneres. 

5.3 Søkerens gruppe skal ha levert årsrapport og regnskap for foregående år, og krets- og 

forbundskontingent skal være betalt. 

 

 

Ytterligere opplysninger om Bjørgvin krets av Norges KFUK-KFUM-speideres prosjekt- og 

ledertreningsfond kan fås ved henvendelse til speidersekretæren på telefon 46 76 92 94 eller e-post 

«bjorgvin@kmspeider.no» 

 

SØKNADSFRISTER: 15. mars og 15. september 

 

UTFYLT SØKNADSSKJEMA SENDES ELEKTRONISK TIL  

«bjorgvin@kmspeider.no» 

Kopi av billetter, etc. må vedlegges. Vedlegg kan også eventuelt sendes til: 

Bjørgvin Krets av Norges KFUK-KFUM speidere, Postboks 851, 5807 Bergen 



 

 

 Torbjørg Hauge / Bergen 
Senior 1’s legat 

Bjørgvin krets av Norges KFUK-KFUM-speidere  

 

 
Det kan søkes støtte til:  

• Aktiviteter egnet til å fremelske interessen for, og gleden ved, vår flora.  

• Turer  

• Leirer  

• Kurs for speidere og ledere  

  

Midlene er forbeholdt: Speiderjenter i Norges KFUK-KFUM-speidere. 

 

Ytterligere opplysninger om Bjørgvin krets av Norges KFUK-KFUM-speideres prosjekt- og 

ledertreningsfond kan fås ved henvendelse til speidersekretæren på telefon 46 76 92 94 eller e-post 

«bjorgvin@kmspeider.no» 

 

SØKNADSFRISTER: 15. mars og 15. september 

 

UTFYLT SØKNADSSKJEMA SENDES ELEKTRONISK TIL  

«bjorgvin@kmspeider.no» 

 

Kopi av billetter, etc. må vedlegges. Vedlegg kan også eventuelt sendes til: 

Bjørgvin Krets av Norges KFUK-KFUM speidere, Postboks 851, 5807 Bergen 


