
 

 

 

 

HjartdalBanken har i alle år hatt et nært og godt samarbeid med de lokale lag, organisasjoner, 

kultur- og idrettsliv.  

I løpet av bankens over 120-årige historie har mange lag og foreninger nytt godt av mangfoldige 

kroner i tilbakeføring til nærmiljøet. Vi er glade for at vi kan gi disse bidragene i oppbyggingen og 

utviklingen av en svært viktig del av lokalsamfunnets mangfold. 

 

 

1. Tiltaket må være åpent; dvs. at eventuelle begrensninger må være objektive. 

 

2. Tiltaket må være ideelt; dvs. at tiltaket ikke må ha eget økonomisk motiv for sin 

virksomhet 

 

3. I begrepet allmennyttige formål menes sosiale og kulturelle formål.  

 

4. Tiltak innen barne- og ungdomsarbeid prioriteres. 

 

5. Tiltaket skal være lokalt, dvs. innenfor Hjartdal, Notodden eller Kongsberg kommune. 

 

6. Tiltak innenfor det offentliges område kan komme i betraktning når formålet ligger 

innenfor det allmennyttige slik det er definert under punkt 3.  

 

7. Gavekomiteen skal ta hensyn til aktivitetsnivå i foreningen som søker om gavemidler, og 

dette skal være en del av tildelingsgrunnlaget når de bestemmer beløp for tildeling. 

 

 

Lag og foreninger innenfor Hjartdal, Notodden eller Kongsberg kommune kan søke midler til 

aktiviteter, arrangementer, utstyr og/eller ordinær drift av laget/foreningen. 

Søknadskjema fylles ut og sendes med evt. vedlegg på epost til: post@hjartdalbanken.no  

eller pr. post til Hjartdal og Gransherad Sparebank, Saulandsvegen 418, 3692 Sauland  

 

Svar på søknaden sendes til leder i laget/foreningen. 

 

GAVESØKNAD 

Tildeling av gaver til allmennyttige formål for 2019 

 

mailto:post@hjartdalbanken.no


 

 

 

 

Opplysninger om lag/forening: 

Navn:  

Leders navn: Telefonnummer: 

Adresse: Mobilnummer: 

Postnummer/-sted: 

E-post: 

Søknaden gjelder: 

Aktivitet 

(Sett kryss) Beløp: Spesifiser: 

Utstyr  

 Beløp: Spesifiser: 

Drift 

 Beløp: Spesifiser: 

Evt. ytterligere informasjon om søknaden: 

 

Evt. vedlegg til søknaden (spesifiser): 

Informasjon om lag/forening: 

Lagets/foreningens formål: 

Antall medlemmer Kommune tilhørighet 

Aktiviteter tilbys innenfor:  

Kultur          

Idrett 

Livssyn/religion

Nærmiljøtiltak 

Hobby / interesseorg. 

 

Aktiviteter tilbys til: 

Barn og/eller unge       

Voksne 

Eldre

Alle aldersgrupper 

Laget /foreningens inntekter siste år: 

 

Laget /foreningens utgifter siste år: 

Mottar laget/foreningen offentlig støtte:  

Ja  - mottatt kr. ……….. i 2018          Nei 

Samlet innestående på konto:  Bankkonto (ved evt. tildeling) 

Søknad er innsendt av: 

 

Navn: ______________________________________________________________________ 

 

Mobilnummer: _____________________________________________________________ 

 

Epost:______________________________________________________________________ 

 


