Retningslinjer for tildeling av midler fra fond for samfunnsnyttige formål
til Repvåg Kraftlag SA revidert 10.12.2019.
Innledning:
Repvåg Kraftlag kan i forbindelse med årsoppgjøret sette av midler til fond for
samfunnsnyttige formål. Avsetningen fordelen til lag og foreninger med 60 % og til næringsog samfunnsutvikling med 40 %. Midlene fordeles på fire fond, en for hver av kommunene i
lagets forsyningsområde. Fordelingen gjøres etter antall medlemmer i den aktuelle
kommunen.
§1

Mål for tildeling av midler:

Mål for tildeling av midler er å fremme tiltak i lokalsamfunnet som kommer allmenheten til
gode.
§2

Hvem kan søke:

Søknadsberettiget er alle tiltak som av fondsstyret vurderes til å falle under begrepet
samfunnsnyttige formål. Tiltakene må være lokalisert i lagets forsyningsområde.
§3

Søknaden må inneholde.

Kraftlaget fastsetter eget søknadsskjema/registreringsskjema for søkere av midler fra fondet.
Skjemaet finnes på vår hjemmeside www.rksa.no. Søknaden skal inneholde alle relevante
opplysninger om tiltaket samt om hvor mange som berøres av det. Videre skal søknaden
påføres navn, adresse og telefonnummer til søker. Søknaden skal underskrives av ansvarlig
søker.
For å få behandlet søknaden MÅ alle lag og foreninger dokumentere at de har varslingsplakat
for uønsket adferd, at denne er gjort kjent for medlemmene og at laget/foreningen har rutiner
for håndtering av varsler.
Søknaden vedlegges eventuelt regnskap for tidligere år samt budsjett, varslingsplakat og
omfang av tiltaket.
§4

Tildeling og utbetaling av midler.

Tildeling skjer i fondsstyret etter behandlet søknad, utbetaling skjer etter dokumentasjon av
utført tiltak, eller mot regning fra leverandør til tiltaket.
Dokumentasjon for tildeling gjøres på nummerert tildelingsbrev. Tildelinger som ikke er
krevd utbetalt innen 12 mnd fra tildelingsdato annulleres.
§5

Midler til større tiltak.

Det kan søkes om midler til større tiltak der en ønsker å spare over flere år. Dette må
anmerkes i søknaden, og midlene vil da bli liggende i fondet merket med tiltak.

