Postadr: 7590 TYDAL
Telefon: 73 81 59 00
Telefaks: 73 81 59 90
E-post: postmottak@tydal.kommune.no
Hjemmeside: www.tydal.kommune.no

Søknad om stipend fra Tydal landbruksutdanningsfond
Jeg søker med dette om stipend for skoleåret _____________________
Navn: __________________________________ Født: _____________
Adresse/Postnr./Sted:________________________________________
Jeg er elev/student ved:
__________________________________________________________
Kursbetegnelse: ____________________________________________
Er det fulltidsstudium: Ja 

Nei 

Hvis nei, angi % ________

Planlagt utdanning i framtiden: _________________________________
Utdanning planlagt fullført (skriv årstall): _________
Bekreftelse fra skolen: _______________________________________
(stempel m/underskrift fra skolen,
eller egen bekreftelse fra skolen som vedlegg)

Bankkontonr: ________________________
Dato: _______

Underskrift av søker: __________________________

Søknaden sendes/leveres til Tydal kommune, landbrukskontoret, innen
søknadsfristen 1. februar.
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VEDTEKTER FOR
TYDAL LANDBRUKSUTDANNINGSFOND
Vedtatt i kommunestyret sak 54/86 den 28.05.86
Revidert i kommunestyret sak 46/06 den 12.10.2006 – arkivsaknr. 03/01219

§1

Fondsnavn Tydal landbruksutdanningsfond. Styret har sete i Tydal kommune.

§2
Politisk utvalg med ansvar for landbrukssaker er fondets styre. Styret
oppnevnes av Tydal kommunestyre.
§3
Grunnkapitalens renteavkastning skal tildeles som stipend til ungdom
registrert bosatt i Tydal som utdanner seg innen landbruk til og med universitetsnivå.
Med landbruk menes jordbruk, skogbruk og utmark. Tildeling til en enkelt søker pr år
begrenses til kr 3.000,- og ikke forbruk utover grunnkapital.
Stipendet tildeles en gang i året etter offentlig utlysning.
Søknadsfrist fortrinnsvis 1. februar.
§4
Styret gjør vedtak i forbindelse med tildeling av midler. Vedtak gjøres med
enkelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme. Styret skal føre
møtebok, Fondets styre skal påse at det blir ført regnskap for fondets inntekter,
utgifter, eiendeler og gjeld.
§5
Grunnkapitalen økes til kr 70.000,-. Beløpet er de midler som er disponible
ved vedtektenes fornyelse.
Udisponerte midler hvert år tillegges grunnkapitalen.
§6
Fondets regnskap føres av kommunekassereren og revideres av
kommunerevisoren.
§7
Tydal kommunestyre vedtar fondets vedtekter. Eventuelle vedtektsendringer
fremmes for kommunestyret etter forslag fra fondets styre.
_______________________

R:\Skjema i Tydal kommune\ Søknad landbruksutdanningsfond

