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Opplysninger om personlig søker 

Navn: Fødselsår  

Adresse: Enslig Døv Ufør, pensjonist eller 
arbeidsløs 

Postnr og -sted: 

Epost:  Mobilnr: 

Bank ktonr: Søker om beløp kr: 

Evt kontaktperson: Tlf.: 

Epost: 

Kort beskrivelse av egen situasjon (evt vedlegg beskrivelse): 

 

 

 

Hvem som eventuelt kan bekrefte dette:  
Navn: 

 
Tlf: 

Hva trenger du penger til, og hvorfor trenger du hjelp? (evt på vedlegg): 

 

 

 

 

 

Tidligere og annen støtte Beløp kr. 

Mottatt annen støtte til samme tiltak i år (evt. beløp):  

Mottatt støtte til andre tiltak de siste 2 år (evt. Fra hvem og beløp):  
  

Søker om støtte til samme tiltak fra andre (evt. beløp):  
 

Sted: Dato: Søkerens underskrift: 
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VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILDELING FRA AXEL SELLGRENS STIFTELSE: 

Formålet for Axel Sellgren stiftelse står i stiftelsens vedtekter: 

§ 2: Stiftelsen skal gjennom utdeling av pengebeløp støtte arbeidet for de døve i 
Norge. Dette skal fortrinnsvis skje ved utdeling av pengebeløp til trengende døve – helst 
pensjonister i Sør Trøndelag. 

Stiftelsen kan gi penger av rentene og utbyttet som stiftelsen oppnår på stiftelsens kapital, 
og disse inntektene vil variere fra år til år. Stiftelsens størrelse er begrenset, og styret 
vurderer og prioriterer søknader ut fra de årlige inntektene.  

Døve minstepensjonister i Trøndelag / Nordenfjelske døvedistrikt er høyt prioritert. I tillegg 
forsøker vi å prioritere døve i Trøndelag som trenger noen penger for å komme videre med 
en plan de har og som kan bety ny aktivitet, jobb eller opplæring for søkeren. Stiftelsen ser 
også at sosiale arrangement er viktige for døve som ellers har en enslig tilværelse.  

Når du søker om støtte til noe, gjelder å få frem hva du søker støtte til og hvorfor du søker. 
Dersom du har en hjelper eller kontaktperson til hjelp å skrive søknaden for deg, ber vi om at 
hjelperen fører opp sitt navn og telefonnummer.  

Personlige søknader bør inneholde en kort beskrivelse av situasjonen din, hva du trenger 
penger til, og hvorfor du trenger hjelp til penger. Legg gjerne ved brosjyrer eller annen 
informasjon som kan hjelpe styret til bedre å forstå og vurdere søknaden. Det kan være en 
fordel om du du skriver på navn/nummer på en person som kan bekrefte det som står i 
søknaden, og som styret eventuelt kan kontakte.  

Økonomisk støtte fra stiftelsen er begrenset. Selv om det blir gitt støtte ett år, så kan en ikke 
regne med at det blir gitt støtte senere år. Støtte fra stiftelsen skal ikke erstatte ordinære 
støtteordninger fra det offentlige. 

Søknaden skal inneholde opplysninger om det er mottatt annen støtte fra andre til samme 
sak. Det skal også opplyses om søkeren har mottatt støtte fra Axel Sellgren stiftelse de 2 
siste år.  

Søkes det samtidig om støtte fra andre, ber vi om å få opplyst hvilket beløpet du søker og fra 
hvem. 

Søknaden sendes på epost til: Nils Martin Sellgren, styrets leder: nmsellgren@gmail.com 

Søknader fra frivillige og ideelle organisasjoner oppgir organisasjonens navn, 
organisasjonsnummer, adresse og kontaktperson. Her bes beskrevet tiltaket som det søkes 
støtte for, målgruppe og deres generelle livssituasjon, antall deltakere, og budsjett/økonomi. 
Søknaden må begrunnes. Referanse er ikke nødvendig her. 
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