
 

 

       SØKNADSFRIST: 01.05 – 01.11 
 

SAMMENSLÅTTE LEGATER I SEL 
 

Søkerens navn: …………………………………………………. Født: ……………………….. 

 

Adresse: …………………………………….. Postnr./sted ……………… …………………… 

 

Evt. tidligere tildeling fra minnelegater – oppgi år og beløp: ………………………….……… 

 

Foreligger det fysiske, psykiske eller sosiale problemer (hvis ja, gi en kort begrunnelse):  

 

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

 

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

 

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

 

Ved søknad om utdanningsstipend: 

 

Type utdanning: ……………………………………………. Antall år: ………………………. 

 

Finansiering av studiene: ………………………………………………………………………. 

 

Utgifter til utdanning pr. år (bøker/materiell/husleie/andre utgifter) : 

 

…………………………………………………………………….. kr 

 

…………………………………………………………….. ……… kr. 

 

…………………………………………………………….. ……….kr. …………………….. 

 

               ……………………… 

 

Ved andre type søknader 
Utgifter det søkes tilskudd til: 

 

……………………………………………………………………..kr. 

 

……………………………………………………………………. kr 

 

……………………………………………………………………. kr. ……………………… 

              

            ……………………….. 

 

Inntekt i søknadsåret for søker, evt. ektefelle. ………………………………………………… 

 

Legg ved ligningsattest for siste året for søker og eventuelt for ektefelle. 

 

Kontonr. ………………………….. 

 

 

………………….  ……………………  …………………………………… 

   Sted      Dato     Underskrift 

 

 



 

 

 

Legatet ble stiftet 18.09.2001, og følgende legater er sammenslått: 
 

 

 

• Emma Formos fond 

• Lars Øy`s legat (jfr. Henrik Garboe Sahls og Hustrus testamente. Bl.a til en Fattig i 

Vaage prestegjeld) 

• Iver Taugs legat for trengende barn i Sel (sammenslått med Even Sørensen Herbergs 

legat i 1977) 

• Fondet til minne om Syver og Kari Bu. 

• Ole og Gunhild Angård Faugstads minnelegat for Heidal. 

• Pål og Marit Rostens legat. 

• Johan Nygårds og hustrus legat/ Syver O. Endrestads legat (dette legatet ble 

sammenslått av Johan Nygårds og hustrus legat og Syver O. Endrestads legat ved 

styrevedtak 22. februar 1977) 

 

 

 

FORMÅL 
• Legatets avkastning skal komme til gode ungdom som p.g.a fysiske, psykiske eller 

sosiale problemer har behov for økonomisk støtte for å få gjennomført en utdanning, 

eller som på annen måte trenger hjelp til habilitering/rehabilitering. 

• Styret skal kunne tolke dette formål i vid forstand. 

• Styret har anledning til etter eget skjønn å tilgodese familier og enslige forsørgere som 

p.g.a. fysiske, psykiske etter sosiale problemer, ulykker, skader el.l trenger bistand. 

• Ved tildelingen kan det legges vekt på at det søkes utdanning på felter Sel kommune 

eller distriktene har spesielt behov for. 

• Ungdom som søker å kvalifisere seg innen tradisjonelle håndverksyrker, herunder 

lærlinger, skal komme i betraktning. 

• Tildeling av legatet skal ikke skje for å avlaste oppgaver som er offentlig etter lov og 

forskrifter. 

 

 

 

TILDELING 
• Det er anledning til å søke på tildeling innen 01.05 og 01.11 hvert år. Styret kan ta 

stilling til å behandle søknader som av helt spesielle årsaker fremmes utenom disse 

fristene. 

• Styret bestemmer antall og størrelse på legatporsjonene etter eget skjønn. 

• Hvis styret ikke finner å kunne dele ut all avkastning, legges ubenyttede avkastninger 

til grunnkapitalen for å sikre verdiene. 

• Samme mottaker kan normalt ikke bli tilgodesett mer enn en gang. I helt spesielle 

tilfeller kan styret vedta at samme mottaker kan bli tilgodesett to ganger. 

 

 


