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Retningslinjer for Gulsetfondet 
 

1. Gulsetfondet er opprettet i 2017 av Gulsetsenteret i samarbeid med Gulset 

Nærmiljøsenter. 

Grunnbeløpet i fondet er markedsføringsmidler fra Gulsetsenterets markedsbudsjett 

sammen med bidrag fra Gulset Nærmiljøsenter og evnt. andre bidragsytere. 

 

2. Gulsetfondets formål er å stimulere til frivillighet og gode tiltak for barn, unge, 

innvandrere, eldre og ellers befolkningen på Gulset (inkl. Skotfoss) som helhet. 

Tiltak som samler deltakere og skaper fellesskap på tvers av alder, bosteder, 

etnisitet og interesser prioriteres.  

 

3. Gulsetfondet utlyses som tilskuddsordning hvert år når budsjettet er lagt og deles 

ut på Gulsetdagen i april. Utlysning skjer på www.gulsetsenteret.no, 

www.gulset.org og evnt. i sosiale media knyttet til disse. 

Gulsetfondet har adresse gulsetfondet@gulset.org  

 

4. Grunnbeløpet i Gulsetfondet kan deles ut i sin helhet eller avsettes til en større 

utdeling kommende år. 

Dersom det ikke bestemmes noe annet, skal det hvert år deles ut midler fra fondet. 

 

5. Alle lag, foreninger, borettslag og uformelle grupper som vil gjøre tiltak til beste 

for innbyggerne, kan søke om tilskudd fra Gulsetfondet. Privatpersoner kan søke på 

vegne av uformelle grupper, men må samarbeide med en ideell forening for å få 

overført pengene gjennom deres regnskap. Tiltakene må ha et tydelig mål som får 

betydning for flere enn gruppas egne deltakere 

 

6. Bidrag fra Gulsetfondet er å betrakte som sponsormidler og skal profileres som 

«Støtte fra Gulsetsenteret, Gulset Nærmiljøsenter (og evnt andre)» ved 

gjennomføring. Dette avtales ved tildeling. 

 

7. Det må være mulig å presentere resultatene i bilder og tekst på sosiale medier, i 

aviser og som meldinger i radio. Mottaker forplikter seg til å gjøre dette. 

Rapport for bruk av pengene må sendes fondet innen utgangen av året for 

godkjenning av revisor. Misbruk av midler medfører krav om tilbakebetaling og 

utestengelse for framtidige tilskudd. 

 

8. Fondet organiseres og regnskapsføres som en del av Gulset Nærmiljøsenter og 

revideres av deres revisor. 

Ved utdeling av tilskudd, inntektsføres bidraget fra Gulsetsenteret i 

prosjektregnskapet mens Gulset Nærmiljøsenter står for utbetalingen til mottakere. 

Gebyrer, revisjonskostnader og evnt. andre merkostnader for regnskapsføring kan 

belastes fondets grunnkapital, primær av den andel som tilføres fra Gulset 
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Nærmiljøsenter. 

Evnt. restmidler avsettes som gjeld øremerket Gulsetfondet og kan ikke disponeres 

til andre formål. 

 

9. Søknadene sendes Gulsetfondets kontaktperson innen 26. mars og utdelingen skjer 

på Gulsetdagen i april hvert år. 

Kun innvilgede søknader offentliggjøres. 

 

10. Søknader og utdelinger fra Gulsetfondet behandles av en gruppe bestående av: 

Senterleder og en annen repr. for Gulsetsenteret 

Daglig leder eller annen repr. for Gulset Nærmiljøsenter 

Evnt. én repr. for andre bidragsytere i fellesskap, etter avtale og størrelse på 

bidrag. 

Gruppa kan ta beslutninger med minst 2 medlemmer tilstede inkl. repr. fra 

Gulsetsenteret og Nærmiljøsenteret. 

Protokoll fra beslutninger gjøres tilgjengelig for alle som bidrar med midler til 

Gulsetfondet. 

 

11. Ved opprettelse av Gulsetfondet i 2017 består grunnbeløpet av 

kr. 30 000,- fra Gulsetsenteret 

kr. 15 000,- fra Gulset Nærmiljøsenter 

kr.     0,-     fra andre…… 

Til sammen kr. 45 000,-  

 

Retningslinjene legges til grunn for utdeling i 2017 og evalueres, evnt. revideres før 

utlysning i 2018. 

 

Skien, den 22. februar 2017 

 

 

 
Gisle Lunde        Linda Barth Skau 

Daglig leder        Senterleder 

Gulset Nærmiljøsenter      Gulsetsenteret 


