
Torbjørg Hauge/ Bergen senior 1. Legat. 

Bjørgvin krets av Norges KFUK-KFUM-speidere. 

 

Vedlegg til felles søknadsskjema for Prosjekt og Ledertreningsfond og Legatet. 

 

For å kunne søke må en eller flere av disse formålene (§2) være tilstede: 

§1. Stiftelsens navn er Thorbjørg Hauge/ Bergen senior 1s Legat. Org.nr; 980 423 409. 

Opprette av Fru Thorbjørg Hauge (født Birkeland) og Bergen senior 1. 

Fru Hauge var i mange år KFUK speider og dette ble en livsberikelse for henne. Hun 

opprettet derfor et privat legat til fordel for Bergen krets av Norges KFUK-speidere. 

 

§2. Formål: 

Legatets formål er å gi tilskudd til leirer, turer og lederkurs for KFUK speidere og ledere, i 

norsk natur og aktiviteter egnet til å fremelske interessen for, -og gleden av vår flora. 

Legatmidlene er tilgjengelig for Bergen/Bjørgvin krets av Norges KFUK speidere. 

Dersom det blir en sammenslåing av Norges KFUK og KFUM speidere, ønskes midlene 

fremdeles anvendt til speiderjentene i Bergen/Bjørgvin krets av forbundet. Skulle Bjørgvin 

krets av KFUK speidere endre navn, skal legatet virke i samsvar med retningslinjene som er 

nevnt ovenfor. 

 

Legatstyret legger disse kriteriene for grunn ved tildeling: 

Søknadskriterier. 

1. Søker må legge ved en aktivitets cv med oversikt over aktiviteter og kurs man har 

deltatt på. Ved stor pågang av søkere, vil de med mye erfaring ikke bli prioritert. 

2. Søknaden skal inneholde et budsjett for aktiviteten, hvor det er konkretisert hva man 

ønsker støtte til. Det skal opplyses om man søker støtte fra andre i tillegg. 

3. Det må opplyses om hvem som får fordel av en legattildelingen utover ansvarlig 

søker (f.eks; patrulje, gruppe eller enkeltpersoner). 

4. Legatet ønsker å forfordele aktiviteter som får flere på tur, med mindre helheten av 

aktiviteten gir større effekt (f.eks. Kurs som gir kvalifikasjoner og forpliktelser som 

flere vil kunne profitere av). 

5. Større prosjekt kan bli prioritert framfor små prosjekt. 

6. Legatet vil legge til rette for 2 søknadsperioder hvert år. En utbetaling vil skje etter 

bestemt dato fra styret. En evt. forskuddsvis legatutbetaling vil kreve en turrapport 

med kopi av bilag og regnskap for turen. Ved vesentlige avvik kan det kreves 

tilbakebetaling av støtte.  

7. Dersom styret finner det nødvendig, kan man be om ytterlig informasjon fra søker. 

 

 



SØKNADSFRISTER: 

15.mars og 15. september. 

 

FERDIG UTFYLT SØKNADSKJEMA MED EVT. VEDLEGG, SENDES ELEKTRONISK TIL: 

bjorgvin@kmspeider.no 

 

Budsjett for aktivitet det søkes tilskudd for. 

 

 

 Pr. stk Antall   Beløp 

Kostnad dekket av speiderdeltager    

Gruppen bidrar med kr.    

Frifondsøknad sum    

Andre søknader om støtte, kr.    

Totalt kr.    

    

Reiseutgifter pr. speider og antall    

Leie utgifter    

Matutgifter    

Andre utgifter, f.eks: leie av utstyr/ kjøp av aktivitet    

Totalt kr.    

    

Søknadssum til Legatet    
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