VEDTEKTER
FOR
SØR-VARANGER KOMMUNES PRIMÆRNÆRINGSFOND
Vedtatt av Sør-Varanger kommunestyre 27.03.01
Godkjent av Fylkesmannen i Finnmark 28.05.01
§1

FORMÅL
Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond skal bidra til å bevare og øke
verdiskapningen innen primærnæringene i kommunen. Fondet skal oppmuntre til
bærekraftig bruk av områdets land- og sjøbaserte ressursser, samt medvirke til
videreføring av drift ved generasjonsskifte og økt rekruttering til næringene, spesielt
blant kvinner og ungdom. Fondet skal også bidra til å opprettholde bosettingsgrunnlaget i distriktene.

§2

KAPITAL OG AVKASTNING
Primærnæringsfondets urørlige grunnkapital er NOK 1.200.000,-, overført fondet ved
vedtak i Sør-Varanger kommunestyre av 22.08.2000, sak 0105/00.
Avkastning er:
a)
1/3 av årlige konsesjonsavgifter innbetalt av Sameiet Skogfoss Kraftverk/
Pasvik Kraft DA i henhold til pkt. 12 i kontraktsvilkårene for utbygging av
statens vannfallsrettigheter i Pasvikelva, gitt ved kgl. res. av 12.12. 1958.
b)
1/3 av årlige konsesjonsavgifter innbetalt av Sameiet Skogfoss Kraftverk/
Pasvik Kraft DA i henhold til pkt. 2 i konsesjonsvilkårene for utbygging av
Melkefoss, gitt ved kgl. res. av 25.06.1976.
c)
1/3 av årlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt for tillatelse til erverv av
bruksrett og regulering av vannfall i Kobbholm-/Tårnelv-vassdraget.
d)
Renter og annen avkastning av fondskapitalen.

§3

VIRKEOMRÅDE
Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond kan av avkastningen støtte tiltak innen
fiskeri, havbruk, jordbruk, skogbruk, hagebruk, reindrift og utmarksnæringer og
kombinasjoner av primærnæringer.
Fondet kan også gi støtte til videreforedling av råstoff fra primærnæringene, gårdsutsalg og lignende, når virksomheten er organisert som tilleggsnæring hos råvareprodusenten eller gjennom lokalt produsentsamvirke. Lokale yrkesfaglige medlemsorganisasjoner kan gis tilskudd til etablering av bransjetilknyttet service-anlegg,
forsøks- og opplæringstiltak.

§4

STØTTEFORMER
Fra fondets avkastning gis støtte i form av tilskudd. Kommunestyret vedtar den
prosentvise fordeling mellom land- og sjøbaserte næringer og særbestemmelser for
den enkelt næring.
Primærnæringsfondet kan ikke gi lån eller stille garantier. Fondet kan bare i særlige
tilfeller brukes til delfinansiering av forprosjekt.

§5

STØTTEVILKÅR
Det kan bare gis støtte til prosjekter og virksomheter som har betydning for sysselsettingen i Sør-Varanger kommune. Det gis ikke støtte til næringsvirksomhet som
faller inn under virkeområdet for kommunens næringsfond.
Støtte fra fondet kan ikke overstige 50% av prosjektets totale kapitalbehov. Fondet kan
bare nyttes til samfinansiering med andre offentlige tilskudd når samlet offentlig støtte
ikke overstiger 80% av kostnadsoverslaget, eksklusiv MVA. Kommunestyret kan
vedta graderte støttesatser og fastsette maksimalt tilskuddsgrunnlag eller tilskuddsbeløp.
Ved nyetableringer, som ikke er i kombinasjon med annen primærnæring, skal støtte
fortrinnsvis forbeholdes prosjekter som realisert utløser minst 0,5 årsverk.

§6

AVGRENSNING I VIRKEOMRÅDE
Fondet kan ikke gi støtte til sanering av gjeld eller tilskudd til løpende drift.
Det gis ikke tilskudd til industriproduksjon eller regionalt produsentsamvirke, basert
på oppkjøp av råstoff fra primærnæringene. Det kan heller ikke gis tilskudd til
opplevelsessentra, reiselivs- eller annen servicebedrift lokalisert på eller i tilknytning
til driftsenheter, besøksgårder, rorbuer og skogskoier for utleie, campingplasser og
lignende.
Det gis ikke tilskudd til reparasjon og utskifting av produksjonsutstyr, eller kjøp av
brukt utstyr som tidligere er finansiert med støtte fra fondet.
Det gis ikke tilskudd til investeringer i etablert virksomhet som følge av ny
lovgivning, forskrifter eller offentlige pålegg. Det gis heller ikke støtte til tiltak som
har klare negative virkninger på naturmiljøet.
Fondsstyret kan vedta maksimalgrenser for omfang og verdi av eget arbeid, frikjøp og
interne kostnader i søknadsgrunnlaget for prosjekter.
Det gis ikke støtte til dekning av offentlige avgifter og gebyrer. Inngående MVA
inngår ikke i søknadsgrunnlaget, med mindre det godtgjøres at prosjektet ikke er
refusjonsberettiget.
Søknad om tilskudd skal som hovedregel fremmes før prosjektet igangsettes. Det gis
ikke støtte til allerede gjennomførte tiltak.

§7

FORVALTNING
Komite for miljø og næring, supplert med en representant for hver av de lokale
avdelinger av Norges Fiskarlag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag fungerer som
fondsstyre. Før søknad avgjøres skal det innhentes vurdering fra faglig
veiledningstjeneste, kommunal eller annen offentlig faginstans.
Fondsstyret kan vedta generelle krav om opplysningsplikt i søknadene, vilkår for
utbetaling, og sette betingelser om at prosjekter som mottar støtte skal stille
undersøkelsesresultat og vurderinger av generell interesse til disposisjon for
kommunen.
Fondsstyret kan delegere til kommunens administrasjonssjef avgjørelse om støtte i
prosjekter med en totalramme inntil et av kommunestyret fastsatt beløp.
Administrasjonen gis fullmakt til å godkjenne a konto-utbetalinger innenfor rammer
vedtatt av fondsstyret.
Fondsstyret kan beslutte at ubrukte midler i det enkelte budsjettår kan gjøres
overførbare til samme primærnæringsområde i kommende år. Ubenyttede eller
tilbaketrukne tilsagn og utbetalinger kan anvendes til nye bevilgninger i kalenderåret.
Kommunestyret kan, etter innstilling fra fondsstyret, regulere den prosentvise
fordeling, jfr § 4, første ledd, i løpet av kalenderåret dersom det oppstår åpenbare
skjevheter mellom søknadsmasse/lønnsomme prosjekter og tilgjengelige midler.
Kommunens administrasjonssjef fatter vedtak om fondskapitalens plassering i finansmarkedet.
Enkeltvedtak kan påklages til den kommunale klagenemnd etter Forvaltningslovens
bestemmelser.
Fondsstyret fastsetter de årlige søknadsfrister. Det skal minimum være 4 søknadsfrister pr. kalenderår.

§8

ÅRSMELDING
Fondsstyret skal innen utgangen av første kvartal forelegge Sør-Varanger kommunestyre melding om virksomheten i foregående år. Av meldingen skal det fremgå hvilke
tilsagn og utbetalinger den enkelte primærnæring har fått. Gjenpart av meldingen
sendes Fylkesmannen i Finnmark.

§9

VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER
Denne vedtekt avløser tidligere vedtekter for Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond, og kan bare endres av kommunestyret. Vedtektsendringer trer i kraft fra
det tidspunkt de er godkjent av Fylkesmannen i Finnmark.
Sør-Varanger kommunestyre og fondsstyret kan egengodkjenne utfyllende
retningslinjer, jfr § 4, første ledd, § 5, andre ledd, § 6, femte ledd og § 7.

Retningslinjene må ikke ta sikte på å motvirke effekter av avtaler mellom Staten og de
enkelte næringers landsomfattende organisasjoner.

UTFYLLENDE RETNINGSLINJER
FOR
SØR-VARANGER KOMMUNES PRIMÆRNÆRINGSFOND
Vedtatt av Sør-Varanger kommunestyre 27.03.01
Endret i kommunestyret 21.06.2007 under sak 040/07
1. Med hjemmel i Vedtekter for Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond § 4, første
ledd, fastsetter kommunestyret den prosentvise fordeling av fondets årlige avkastning
til
40% til disposisjon for tilskudd til sjøbaserte næringer
60% til disposisjon for tilskudd til landbaserte næringer
2. Med hjemmel i vedtektenes § 4, første ledd, jfr § 5, andre ledd, fastsetter kommunestyret følgende særbestemmelser for den enkelte næring:
Tilskudd til havfiske
a) tilskudd til kjøp av fartøy
Yrkesutøver eller etablerer som registreres i fiskermanntallet på blad B kan gis
tilskudd til helårsdrevet fiskefartøy over 31 ft (9,46 m). Brukt fartøy skal som
hovedregel ikke være eldre enn 10 år. Støtte kan likevel innvilges til kjøp av eldre
fartøy dersom dette i løpet av de siste fem år har gjennomgått større ombygninger eller
påkostninger på skrog og/eller fremdriftsmidler, slik at fartøyet totalt sett ikke fremstår
eldre i driftsmessig sammenheng. For brukt fartøy kreves tilstandsrapport, ikke eldre
enn ett år.
Tilskudd til kjøp av fartøy under 31 ft kan bare gis til yrkesutøver eller etablerer som
registreres i fiskermanntallet på blad A, og som har annen primærnæring enn fiske
som hovederverv. For øvrig gjelder bestemmelser som for større fartøy.
Innenfor maksimal offentlig støtte kan tilskudd gis med inntil 30% av fartøyets
kjøpesum, medfølgende fangstutstyr ikke inkludert, begrenset oppad til NOK
150.000,-.
Dersom fartøy som har mottatt tilskudd selges, eller drift opphører, innen 5 år regnet
fra det tidspunkt tilskuddet ble utbetalt, skal tilskuddet helt eller delvis tilbakebetales.
Det samme gjelder dersom eier etablerer base for fartøyet utenfor kommunen.
Fondsstyret kan tinglyse disse vilkår som en heftelse i fartøyet.
b) tilskudd til kjøp av redskap og utstyr
Ved nyetablering kan det gis tilskudd til fiskeredskap, påbudt sikkerhetsutstyr og
sertifisering. Det gis ikke støtte til etablerte fiskere til fornyelse av utstyr, med mindre
nytt utstyr er en nødvendig forutsetning for omlegging til annen driftsform.
Yrkesutøvere registrert i fiskermanntallet på blad B prioriteres.
Innenfor maksimal offentlig støtte kan tilskudd gis med inntil 25% av kjøpesum og
monteringskostnader, begrenset oppad til NOK 50.000,-.

c) tilskudd til fornying og effektiviseringstiltak
Til yrkesutøvere registrert i fiskermanntallet på blad B kan det gis tilskudd til
betydelige påkostninger og ombygging av fartøy eller fastmontert utstyr, når dette
medfører økt fangstkapasitet eller gir annen økonomisk effektiviseringsgevinst.
Nedre grense for krav til egenkapital ved slik fornying av fartøy og utstyr settes til
NOK 30.000,-. Av overskytende beløp kan innvilges støtte fra fondet med inntil 50%,
avhengig av forventet effekt av tiltaket, begrenset oppad til NOK 50.000,-.
d) tilskudd til kjøp av omsettelige kvoter
Til fartøy under 15 meter kan det gis tilskudd til kjøp av kvote, så vel til erverv av
fartøy med kvote som ved oppkjøp av ekstra kvote. Ved erverv av fartøy kan støtte
etter denne bestemmelse komme i tillegg til eventuelt tilskudd til kjøp av fartøy.
Tilskudd kan gis med inntil 50%, begrenset oppad til NOK 50.000,-.

e) andre tiltak
Andre tiltak som tar sikte på å bedre driftsøkonomi eller sikre sysselsetting og
rekruttering i fiskeflåten kan støttes med inntil 50% av prosjektets totale kapitalbehov,
avhengig av forventet effekt av tiltaket, begrenset oppad til NOK 50.000,-.

Tilskudd til havbruk
Det kan gis tilskudd til undersøkelse av potensielle lokaliteter for skjelldyrking,
oppdretts- og mellomlagringsanlegg for matfisk og andre marine arter. Det kan også
gis støtte til opplæring i drift av slike anlegg. I pilotprosjekter kan det gis støtte til
innkjøp av stasjonært utstyr.
Etablerere med havbruk som hovederverv kan gis støtte til første gangs innkjøp av
smolt/settefisk.

Tilskudd til jordbruk og husdyrhold
a)

etableringstilskudd
Etableringstilskudd kan gis for å stimulere til generasjonsskifte på bestående bruk,
eller som incitament for å få gjenopptatt drift på nedlagte bruk. Bare bruk som har
skiftet eier de siste 3 år kan tilstås etableringstilskudd. Fondsstyret kan likevel beslutte
at rett-tidig innkommet søknad skal behandles etter mer enn 3 år, dersom fondet i det
aktuelle tidsrom ikke har hatt tilstrekkelig avkastning til å kunne bevilge tilskudd.
Tilskuddet skal anvendes til nødvendige investeringer for å bringe produksjonsapparatet i en stand som tilfredsstiller dagens krav fra myndigheter og omsetningsorganisasjoner.
Søknaden skal inneholde driftsplan og fremdriftsplan for gjennomføring av omsøkte
tiltak og investeringer over 3 år. Innvilget tilskudd utbetales i takt med fremdriften,
som hovedregel likevel ikke med mer enn 50% første år og 25% andre år. Tilskudd
kan holdes tilbake, avkortes eller bortfalle dersom progresjon i arbeidet ikke følger
oppsatt plan, eller at forutsatt driftsplan ikke følges. Første utbetaling kan ikke finne
sted før drift i henhold til driftsplan er kommet i gang.
Etableringstilskuddets størrelse gjøres avhengig av antall årsverk på bruket ifølge
driftsplan. For bruk med mindre enn 0,5 årsverk gis ikke tilskudd. Større bruk kan gis
tilskudd etter følgende tabell:
0,5 – 0,8 årsverk
inntil 1/2 av maksimalt tilskudd
0,8 – 1,0 årsverk
inntil 2/3 av maksimalt tilskudd
over 1,0 årsverk
inntil 1/1 av maksimalt tilskudd
Bruk som i løpet av de siste 10 år har mottatt etableringstilskudd kan maksimalt oppnå
tilskudd lik det beløp som fremkommer av ovenstående tabell, fratrukket det etableringstilskudd som tidligere er utbetalt til bruket.
Maksimalt tilskudd utgjør NOK 250.000,-. Tilskudd kan likevel ikke overstige 50% av
investeringer i forbindelse med etablering/overtagelse i henhold til driftsplan. Ved
ellers likestilte søknader, skal kvinnelige søkere prioriteres.
Dersom bruk som har mottatt etableringstilskudd selges, eller drift opphører, innen 5
år regnet fra det tidspunkt siste delutbetaling ble foretatt, skal tilskuddet helt eller
delvis tilbakebetales. Fondsstyret kan tinglyse dette vilkår som en heftelse på eiendommen.

b)

tilskudd til nydyrking
Nydyrkningstilskudd kan gis til bruk der all dyrket jord er fullt utnyttet, og hvor dyrket
areal er for lite i forhold til brukets besetning og/eller annen næringsmiddelproduksjon. Det kan også gis tilskudd til overflatedyrking av beite for storfe. Før støtte
kan innvilges skal det dokumenteres at behovet for tilleggsareal ikke kan dekkes ved å
leie jord i nærheten av bruket.

Innenfor maksimal offentlig støtte kan tilskudd gis med inntil 25% av kostnadsoverslaget til nydyrking på enkelt- og fellesbruk. Til fellesbeite for storfe kan
tilskuddet utgjøre inntil 50%, begrenset til et samlet oppdyrket areal på 5 da pr.
kuenhet som er tilsluttet beitelaget.
c)

tilskudd til gårds- og jordbruksveier
Det kan gis tilskudd til opparbeidelse av nye gårds- og jordbruksveier. Søknaden skal
vedlegges erklæring om at bruket påtar seg fullt ansvar for fremtidig vedlikehold.
Innenfor samlet offentlig støtte kan det gis tilskudd med inntil 50% av kostnadsoverslaget.

d)

tilskudd til grøfting, profilering, senkningsarbeider og senkningsarbeid under
vei.
På tidligere dyrket areal med stort grøftebehov kan det gis tilskudd til grøfting og profilering med inntil 25% av kostnadsoverslaget. Tilskudd til grøfting kan bare gis når
det er gått minst 20 år siden forrige gang offentlig støtte til grøfting ble utbetalt. Ved
første gangs omgrøfting av myr må det ha gått minst 10 år. Det ytes ikke støtte til
gjenlegging av bekker.
Ved ny drift på nedlagt bruk som selvstendig enhet, kan det, i de fem første år etter
overtakelsen, gis tilskudd med inntil 40% av kostnadsoverslaget.

e)

tilskudd til kjøp av livdyr
Ved kjøp eller overtakelse av gårdsbruk som ikke har besetning fra før, kan ny bruker
gis tilskudd til kjøp av livdyr. Støtte etter denne bestemmelse kan komme i tillegg til
eventuelt etableringstilskudd.
Tilskudd kan gis med inntil 50%, begrenset oppad til NOK 30.000,-. Støtte gis ikke
ved overdragelse innen familien, der overdrager har solgt besetningen i løpet av de
siste 24 måneder før overdragelsen finner sted.

f)

tilskudd til kjøp av omsettelige kvoter
Det kan gis tilskudd til kjøp av kvoter, så vel ved erverv av bruk med kvote som ved
oppkjøp av ekstra kvote. Ved erverv av bruk kan støtte etter denne bestemmelse
komme i tillegg til eventuelt etableringstilskudd og/eller kjøp av livdyr.
Tilskudd til kjøp av melkekvote for bruk med melkekvote under 130 000 liter
støttes med inntil 50% tilskudd- For kvotekjøp utover en samlet melkekvote for bruket
over 130 000 liter gis støtte med inntil 30%.
Samlet støttebeløp begrenses oppad til kr 50.000,-.

g)

andre tiltak
Andre tiltak som tar sikte på å bedre driftsøkonomi eller sikre sysselsetting og
rekruttering i landbruket kan støttes med inntil 50% av prosjektets totale kapitalbehov,
avhengig av forventet effekt av tiltaket, begrenset oppad til NOK 50.000,-.

Tilskudd til skogbruk og skogskjøtsel
Til private skogeiere, og personer med leiekontrakt om driftsareal eller kjøpsavtale av
minst 5 års varighet med Statskog om virke på rot, kan det gis støtte til investering i
utstyr for tynning, felling og fremkjøring av virke. Tilskudd til motoriserte trekkmidler
kan likevel bare gis til etablerere med skogbruk som hovederverv. Tilskudd kan helt
eller delvis kreves tilbakebetalt dersom tilskuddsmottaker i løpet av 3 år ikke har
avvirket forutsatt årlig gjennomsnittlig volum.
Det kan gis tilskudd til investeringer i videreforedling av egetprodusert virke, som
gårds- eller grendesag og lignende. Det kan også gis støtte til skogskulturarbeider.
Private grunneiere kan gis støtte til anlegg av skogsbilveg. Primærnæringsfondet kan
ikke gi direkte støtte til offentlige skogeiere.
Tilskudd til hagebruk
Det kan gis støtte til investering i veksthus når planteproduksjon for salg inngår i
kombinasjon med annen primærnæring. Det gis ikke støtte fra primærnæringsfondet til
handelsgartnerier og planteskoler.

Tilskudd til reindrift
Det kan gis støtte til opplæringstiltak og investeringer i fellesanlegg. Tilskudd gis etter
samråd med reindriftsadministrasjonen.
Tilskudd til utmarksnæringer
a)

etableringstilskudd for innlandsfiske
Det kan gis tilskudd til etablering av personlig bedrift eller samvirke som vil utnytte
ferskvannsfisk til matproduksjon, når driftsplan forutsetter minimum årlig omsetning
av 2000 kg råstoff for salg/videreforedling i personlig bedrift eller 5000 kg i
samvirkeforetak. Avtale med godkjent oppkjøper eller produksjonsvirksomhet om
kjøp av årlig minimumskvantum skal vedlegges søknaden. Avtaleperioden skal minst
være 3 år, og avtaker skal forplikte seg til å levere kopi av kjøpesedler til SørVaranger kommune.
Det kan gis tilskudd til investering i båt, motor og redskap. Redskap må utgjøre minst
25% av totalt kostnadsoverslag. Samvirkebedrift kan også gis tilskudd til kjøle-/fryse-

kapasitet og videreforedling i mottak. Tilskudd kan helt eller delvis kreves tilbakebetalt dersom tilskuddsmottaker i løpet av 3 år ikke har levert forutsatt årlige
gjennomsnittlig fangst.
Tilskudd til enkeltetablerere gis med maksimalt 25% av kostnadsoverslaget, begrenset
oppad til NOK 25.000,-. Ved etablering av fiskersamvirke kan tilskudd gis med inntil
samme beløp pr. tilmeldt aktiv fisker.
b)

andre tiltak
Andre tiltak som tar sikte på å etablere produksjon basert på lokalt råstoff fra utmark
kan støttes med inntil 50% av prosjektets totale kapitalbehov, avhengig av forventet
effekt av tiltaket. Det gis ikke støtte fra primærnæringsfondet til mineralutvinning og
masseuttak.

3.

Med hjemmel i vedtektenes § 7, tredje ledd, gis fondsstyret anledning til å delegere til
kommunens administrasjonssjef avgjørelse om støtte til prosjekter som har et samlet
kapitalbehov ekskl. MVA på inntil NOK 50.000,-. Avgjørelsesmyndigheten kan
videredelegeres.

SAKSBEHANDLINGSREGLER
FOR
SØR-VARANGER KOMMUNES PRIMÆRNÆRINGSFOND
Vedtatt av fondsstyret 28.03.01
1.

Med hjemmel i Vedtekter for Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond, § 6, femte
ledd, vedtar fondsstyret følgende begrensninger i beregningsgrunnlaget for søkers
egeninnsats i prosjekter:
•
•
•

2.

Beregnet timelønn skal ikke overskride NOK 120,-.
Egentransport og diett skal ikke overskride 60 % av kommunale satser.
Samlet beregnet verdi av eget arbeid, bruk av eget utstyr, frikjøp eller
interne driftskostnader, skal ikke overstige 25 % av totalkostnadene.

Med hjemmel i vedtektenes § 7, andre ledd, vedtar fondsstyret at søknader til fondet
minimum skal inneholde:
•
•
•
•
•
•
•

Presentasjon av prosjekteier, herunder yrkesutdanning og –erfaring
Bakgrunn for, og beskrivelse av, prosjektet som søkes finansiert
Prosjektets forventede driftsøkonomiske virkning og sysselsettingseffekt
Spesifisert kostnadsoverslag, basert på innhentede pristilbud/anbud, og
finansieringsplan, herunder hvilke andre finansieringsinstitusjoner som er
søkt og eventuelle vedtak i disse.
For kjøp av fiskefartøy: Uttalelse fra fiskerirettleder
For etableringstilskudd i jordbruket: Fremdriftsplan og driftsplan for de
neste 4 år
Samtykke til at det kan innhentes ytterligere opplysninger om søker og
prosjekt som måtte ha betydning for fondsstyrets behandling.

Som generelt vilkår for utbetaling av støtte fra fondet fastsettes:
•
•
•
•

3.

Prosjektet sluttføres innen 12 måneder fra tilsagnsdato, dersom ikke annet
følger av gjeldende retningslinjer eller er fastsatt i vedtaket om tilskudd
Prosjekteier aksepterer at navn, tiltaket det er gitt støtte til og tilsagnsbeløp
offentliggjøres
Prosjektrapport fremlegges, som viser at tiltaket er gjennomført og fullfinansiert i henhold til søknad.
Det fremlegges attestert/revidert regnskap for prosjektet, dersom det ikke er
forhåndsavtalt med administrasjonen at totalkostnadene kan dokumenteres
med originalbilag.

Med hjemmel i vedtektenes § 7, tredje ledd, og kommunestyrets vedtak av 27.03.01
delegerer fondsstyret til kommunens administrasjonssjef å avgjøre søknader som har
en øvre kostnadsramme på NOK 50.000,-.

Dersom a konto-utbetaling godkjennes til andre formål enn etableringstilskudd i jordbruket, jfr kommunestyrets særbestemmelser for slikt tilskudd, skal minst 1/3 av
tilsagnsbeløpet holdes tilbake inntil attestert/revidert regnskap foreligger.
4.

Med hjemmel i vedtektenes § 7, siste ledd, vedtar fondsstyret følgende søknadsfrister:
Søknadsfristen er den 20. i måneden før møtet og det skal være minst 4 pr.
kalenderår, jfr. § 6 i vedtektene. Dato for fondsstyretmøte fremgår av
gjeldende møteplan

