Norges speiderforbund
Postboks 6910 St. Olavs plass
0130 Oslo

SØKNAD OM STIPEND FRA LEDERFONDET
Medlemsnummer:………………… Navn:…...……………………………………… Født:…………………
Adresse:………………………………………………………………………………………….
Gruppe:…………………………………………… Krets:……………………………………...

Jeg søker støtte til følgende kurs:
…………………………………………………………………………………………………...
som arrangeres ………………………………………………………………………………
dato(er)

Totale
utgifter:

Fylles ut av
søker:
Dekket av
andre: *)

Søkes dekket
av Lederfondet:

Fylles ut av
Lederfondet:
Tilskudd fra
Lederfondet:

Spesifiserte og
dokumenterte
reiseutgifter:

Kursavgift:

Opphold: **)

Annet:

Sum:
Kontonummer for innbetaling av eventuell støtte fra Lederfondet:
(må alltid fylles ut)
*)
**)

Utgifter dekket av gruppe, krets, korps, kommune eller andre instanser.
Der oppholdsutgifter ikke er dekket i kursavgiften, eller det påløper nødvendige ekstra
oppholdsutgifter for å kunne delta på et kurs, føres disse inn i denne kolonnen.

Gruppens og kretsens anbefaling på neste side (side 2)

NORGES SPEIDERFORBUND
Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo | Postadresse: Postboks 6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon: 22 99 22 30 | E-post: nsf@speiding.no | www.speiding.no
Member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).

Gruppens og kretsens anbefaling
1. Alle bilag skal vedlegges søknaden.
2. Har søkt støtte hos andre?

ja/nei

3. Lederfondet forutsetter at du søker om mest mulig støtte fra gruppen, kretsen, korpset,
kommunen eller andre instanser som kan gi støtte for kurs/seminarer. All støtte som mottas,
skal føres på skjemaet på side 1 i kolonnen merket *.
4. Dersom du mottar støtte etter at søknaden er sendt, er du forpliktet til å orientere Lederfondet
om dette.

Begrunnelse for søknaden og eventuelle tilleggsopplysninger:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Sted:………………………… Dato:………………… Signatur:………………………………………………..

Søknaden skal sendes via gruppe og krets

Anbefalinger:
……………………………………… speidergruppe anbefaler/anbefaler ikke søknaden og
har gitt kr. ………….. i tilskudd……………………………………….Dato:……………….
gruppeleders signatur

…………………………………………………..krets anbefaler/anbefaler ikke søknaden og
har gitt kr. ………….. i tilskudd ……………………………………… Dato:………………
kretsleders signatur
Hvis søknaden ikke anbefales skal dette begrunnes skriftlig på eget ark
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