
  

 
   

 

NSFLSL Opplands retningslinjer for tildeling av studie-, kurs- og/ 

eller reisestipend.  

Godkjent av årsmøtet i 2012, revidert og godkjent i 2014 

 

 

A. Formål 

Stipendet er begrenset oppad til kr. 15 000 pr. år. og skal være en støtte til 

medlemmer av NSFLSL`s Lokalgruppe i Oppland som ønsker videre- / 

etterutdanning innen ledelse. 

 

Kurs- og/eller reisestipendet begrenses oppad til kr 8.000 pr år og skal være en 

støtte til medlemmer av NSFLSL`s Lokalgruppe i Oppland som ønsker å delta på 

sykepleiefaglige kurs, lederkurs, kongresser og studiebesøk. 

 

 

B. Stipendets omfang 

1. Lokalgruppen for sykepleieledere i Oppland avsetter hvert år en sum i 

budsjettet som gis benevnelsen «Studie og reisestipend». Den budsjetterte 

sum vedtas på årsmøtet og offentliggjøres gjennom ”Opplandslederen”.  

2. Forslag til endringer i summen som avsettes, samt forslag til endringer i 

størrelsen av støtten til den enkelte søker skal vedtas på årsmøtet hvert år. 

3.  Studiestipend gjelder utgifter knyttet direkte til videre- /etterutdanning innen 

ledelse. 

4. Reisestipendet gjelder utgifter i forbindelse med kurs, konferanser, 

kongresser og studiebesøk.  

 

 

C. Søkere og gangen i søknadsprosessen 

1. Søkeren må ha vært medlem av NSF LSL`s Lokalgruppe i Oppland i minimum 

1 år og være à jour med kontingenten.  

2. Program og formål for kurs / konferanse/ studie samt bekreftelse på 

påmelding skal vedlegges søknaden. 

3. Endringer / frafall må meldes styret i NSFLSL Oppland. 

4. Ved tvil om søker oppfyller kriteriene skal styrets vurdering, være avgjørende.  

5. Det benyttes egne søknadsskjemaer som fås ved henvendelse til styret.   

6. Opplysning om andre former for økonomisk støtte vedlegges søknaden. 

7. Utfylt søknadsskjema sendes: NSF LSL`s Lokalgruppe i Oppland v/ leder. 

8. Styret behandler søknader på ordinære avsatte styremøter. 



 

 

D. Rapportering 

1. Innvilget støtte/ stipend innebærer tilbakerapporteringsplikt i form av artikkel 

i ”Opplandslederen”. 

2. Utbetaling av støtte/ stipend skjer når tilbakerapporteringsskjema er sendt 

kasserer. Kvitteringer for dokumenterte utgifter vedlegges. 

3. Rapport sendes på e-post til leder av Opplandsgruppen. 


