NYHETSBREV
INNBETALT I 2014

nr 10 mars 2015

Søknad sendes til: helgedagsrud@gmail.com

Selv om regnskapet for 2014 ikke er ferdig enda, ser det
ut til at innbetalingen av gaver og frivillig fredsskatt i
2014 utgjør et noe høyere beløp enn året før.

Vi bruker ikke annonsekroner på å kunngjøre
muligheten for å søke midler fra Norges Fredsfond.
Det er fint om du hjelper oss å spre denne
informasjonen.

Noen har også betalt inn beløp spesielt øremerket
driftskostnader.
Hjertelig takk for alle bidrag!

ÅRSMØTE NORGES FREDSFOND
Det blir høytidelig åpning av Hardangerakademiets
virksomhet i Jonatunet under sommersymposiet i
Jondal. Kom og opplev at en drøm blir virkelighet!
Se programmet her:
http://hardangerakademiet.no/sommersymposium

HAR DU IDÉ TIL ET GODT FREDSPROSJEKT?
Da kan du søke om støtte fra Norges Fredsfond.
Årets beløp for utdeling ser ut til å bli i overkant av
65.000 kroner. Alle prosjekter med fred og/eller
forsoning som målsetning, kan søke. Også de som
søkte i fjor.

Årsmøtet legges til formiddagen samme dag som
symposiet starter.
Sted: Jonatunet i Jondal
Tid: Fredag 31. juli 2015 kl 12

Fra vedtektene: «Foreningen skal prioritere formål
som har en strategi for å målstyre sine ideer og
hensikter over tid. Tiltak skal så langt mulig settes inn
ved roten av problemet, eller der de ventelig vil være
en spire til noe nytt og stort.»

Alle er velkomne til å delta på møtet, men det er de som
betalte inn fredsskatt eller prosjektbeløp til Norges
Fredsfond i 2014, som har stemmerett.
Av praktiske grunner setter vi pris på om du gir beskjed
dersom du kan delta på årsmøtet. Send beskjed til
helgedagsrud@gmail.com eller ring 909 62 061 innen
15. juli.

Søknaden bør inneholde:
 Hvis søker er en organisasjon, navnet på
organisasjonen.
 Kontaktpersonens navn, telefon og e-epost.
 Kort beskrivelse av prosjektet.
 Prosjektets målsetning.
 Budsjett, hva skal midlene brukes til?
 Det vil styrke søknaden om du legger ved
prosjektanbefaling fra et par personer som du selv
velger.

SØKNADSFRIST: 21. april 2015
Vi tar ikke i mot søknader etter 21. april. Vi trenger tiden
fram til årsmøtet på prosessen rundt søknadene.
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