SØKNAD OM GAVEMIDLER
Søknadsfrist 01. april 2019
NAVN:.................................................................................................................
ORGANISASJONSNUMMER:.................................................................
Du kan også søke elektronisk via vår hjemmeside.
Kasserer:.................................................................................................
Adresse:..................................................................................................
Beskriv kort hva laget/foreningen primært driver med:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
TINN SPAREBANK LOKALBANKEN FOR TINN
SIDEN 1858!
Tinn Sparebank er en
selvstendig og lokalt
forankret sparebank som
forvalter ca. 3,6 mrd. kroner
og har 31 ansatte.
Banken har hovedkontor på
Rjukan, og avdelinger i
Rauland, Tinn Austbygd og
Haugesund.
Banken er tilknyttet Eika Alliansen som består av 70
norske banker.
Eika - Alliansen tilbyr alle
tjenester innen finansiering.
forsikring, sparing/
plassering og banktjenester.
Alliansen er en av de største
aktørene i det norske
bankmarkedet og den
viktigste i store deler av
distrikts - Norge.

Antall medlemmer ved siste årsskifte:......................................................
Kontonummer:.......................................................................................
Hva skal eventuelle gavemidler benyttes til:
..............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Andre opplysninger:...............................................................................
...............................................................................................................
Sted:..................................................
Dato:.................................................

Underskrift:........................................................................................

Vedtekter gavemidler

1. Størrelsen på "avsetning til gaver" fastsettes hvert år av forstanderskapet i Tinn Sparebank.
2.

Fordeling av midlene fastsettes av styret I Tinn Sparebank.

3.

Midlene skal deles ut til lag, foreninger og ideelle tiltak i Tinn og Vinje kommune.
Det kan også deles midler til privatpersoner som støtte til spesielle prosjekter av allmenn
interesse.

4.    Offentlige eller halvoffentlige institusjoner/tiltak støttes ikke.
5. Gaveutdelingen blir annonsert i lokalavisene, samt på vår hjemmeside med angtitt
søknadsfrist som må overholdes for å komme i betraktning.
6.

Organisasjoner innen de nevnte kommuner kan søke om tildeling av de avsatte
midlene ved å gå inn på vår hjemmeside www.tinnbank.no., der søknadskjema
blir lagt ut for elektronisk innsending.
Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til banken.
Annen skriftlig søknad med relevante opplysninger kan også benyttes.

7.

Midlene skal benyttes til drift, prosjekter eller til investeringer av ulike slag til beste for
foreningen/allmennheten. Formålet må oppgis på søknaden.

8.    Styret kan om det finner det ønskelig unnlate å dele ut gavemidler, eventuelt fordele alle
       midlene på en eller flere organisasjoner.
9.

Midler som ikke blir delt ut skal overføres til neste års "avsetning til gaver".

10. Det er normalt en forutsetning at søker har kontoforbindelse i Tinn Sparebank, og at
gavebeløpet settes inn på konto i Tinn Sparebank.

