
Aust

Retningslinjer for tildeling av stipend til 

kurs/konferanse/seminar/kongress 

 

1. FO Aust Agder avsetter hvert år en sum til fordeling bestemt av Rep.skapet. For 2012 er 

det satt av kr 50 000,- til kursmidler som medlemmer av FO Aust Agder kan søke. 

2. Stipendene annonseres fast 

http://www.foagder.no/foagder/forside/fagstipend.aspx

3. Formålet er å gi stipend til FO Aust Agder sine medlemmer som ønsker å delta på kurs,

konferanse, seminar, kongresser

brukt innenfor faglige og orga

til skriving av fagartikler, kronikker eller lignende.

4. Det kan søkes om stipend 

5. Det gis ikke stipend til etter

6. Stipendet gis til enkeltmedlemmer på bakgrunn av søknad og dokumentasjon av utgifter. 

Stipend skal ikke dekke utgifter som normalt dekkes av arbeidsgiver eller av offentlige 

tilskuddsordninger. 

7. Søknad om stipend vurder

februar og 1. september. Dokumentasjon over utgifter og kursinnhold må følge 

søknaden. Man kan kun få tilskudd en gang 

8. Medlemmer kan ikke søke om s

steder.  

9. Utbetaling vil finne sted etter fullført 

sendt inn. 

10. Retningslinjene evalueres årlig.

• Enstemmig vedtatt 3 mai 2012. 

Aust-Agder 

24. mai 2012

Retningslinjer for tildeling av stipend til 

kurs/konferanse/seminar/kongress  

avsetter hvert år en sum til fordeling bestemt av Rep.skapet. For 2012 er 

til kursmidler som medlemmer av FO Aust Agder kan søke. 

fast på FO Aust Agder sin hjemmeside og sendes ut som mail:

http://www.foagder.no/foagder/forside/fagstipend.aspx 

til FO Aust Agder sine medlemmer som ønsker å delta på kurs,

kongresser eller lignende (heretter kalt kurs). Midlene er tenkt 

faglige og organisasjonspolitiske områder.  Det kan også søkes om midler 

til skriving av fagartikler, kronikker eller lignende. 

 til dekning av kursutgifter, reise og opphold, på inntil kr 

til etter- og videreutdanninger. 

Stipendet gis til enkeltmedlemmer på bakgrunn av søknad og dokumentasjon av utgifter. 

Stipend skal ikke dekke utgifter som normalt dekkes av arbeidsgiver eller av offentlige 

vurderes og behandles av styret i FO Aust Agder. Søknadsfrister er 1. 

Dokumentasjon over utgifter og kursinnhold må følge 

søknaden. Man kan kun få tilskudd en gang pr år. Avslag kan ikke ankes

Medlemmer kan ikke søke om stipend til kurs hvis de har fått det fullfinansiert andre 

l finne sted etter fullført kurs og etter at nødvendige originale kvitteringer er 

Retningslinjene evalueres årlig. 

Enstemmig vedtatt 3 mai 2012.   

24. mai 2012 

avsetter hvert år en sum til fordeling bestemt av Rep.skapet. For 2012 er 

til kursmidler som medlemmer av FO Aust Agder kan søke.  

og sendes ut som mail: 

til FO Aust Agder sine medlemmer som ønsker å delta på kurs, 

Midlene er tenkt 

Det kan også søkes om midler 

til dekning av kursutgifter, reise og opphold, på inntil kr 7 500,- 

Stipendet gis til enkeltmedlemmer på bakgrunn av søknad og dokumentasjon av utgifter. 

Stipend skal ikke dekke utgifter som normalt dekkes av arbeidsgiver eller av offentlige 

Søknadsfrister er 1. 

Dokumentasjon over utgifter og kursinnhold må følge 

Avslag kan ikke ankes. 

s de har fått det fullfinansiert andre 

kurs og etter at nødvendige originale kvitteringer er 



Aust

Søknad gjelder støtte til følgende kurs: 
 
Etternavn: 
 

 

Fornavn: 
 

 

Fødselsnummer (11 siffer) 
 

 

Adresse privat: 
 

 

Arbeidssted: 
 

 

E-post: 
 

 

Kontonummer som beløpet skal betales til:
 

 

Har du mottatt stipend tidligere?

Kort beskrivelse/sammendrag av formålet 
 

 

 

 

 

 

Søknadssum / kursavgift: 
 

 

Sted/dato 
 

 

Aust-Agder 

Søknad gjelder støtte til følgende kurs:  

Medlemsnummer:  
 

Postnummer og sted: 
 

Kontonummer som beløpet skal betales til: 

stipend tidligere? Evt. når:  
 

Søknaden gjelder: 
ort beskrivelse/sammendrag av formålet – ikke vis kun til vedlegg. 

 
Underskrift 

 


