Retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte
1. Formål
De aktiviteter og tiltak som Norsk vannforening støtter igjennom Stipendkomiteens arbeid skal være i
overensstemmelse med Norsk vannforenings mål og virke i vid forstand. Det skal legges spesiell vekt
på å støtte aktivitet som kan bidra til å øke interessen og rekrutteringen til vannfag og etablering eller
videreutvikling av faglige nettverk for studenter som allerede er aktive innen denne sektoren. Støtten
skal være et middel til å nå konkrete mål.

2. Rammer
Norsk vannforenings styre fastsetter de økonomiske rammene for støttekomiteens arbeid gjennom årlige
budsjett.

3. Organisering av komiteen
Stipendkomiteen skal bestå av fem medlemmer fra Norsk vannforening. Leder og medlemmer utpekes
av styret i Norsk vannforening og minst ett medlem skal være fra styret. Arbeidet i komiteen vil kunne
skje via telefonsamtaler, e-post, øvrig korrespondanse og møter.
Norsk vannforenings styre skal informeres fortløpende om alle tildelinger. Tildelinger skal annonseres
på Norsk vannforenings hjemmeside og i VANN.
Det skal utarbeides en årlig skriftlig rapport om aktiviteten. Rapporten skal foreligge innen årsmøtet,
være en del av årsrapporten og inneha et kort referat fra tildelte stipend.

4. Kriterier for tildeling
Kun studenter under utdanning, bachelor og master, kan søke.
Du må være medlem i Norsk vannforening for å søke på stipend. Studenter får 2 års gratis
medlemskap.
Frister for innsending av søknad:
15. februar
1. juni
15. september
15. november
Gjennom støtteordningen legges det spesiell vekt på vannfaglige aktiviteter i henhold til Norsk
vannforenings formål og strategi.
 Støtte til prosjekt-/masteroppgave
 Tverrfaglige vannrelaterte studentprosjekter/-aktiviteter.
 Nasjonale og internasjonale nettverk
 Studiebesøk til nasjonale og internasjonale kompetansesenter/universitet
 Støtte til deltakelse og aktiviteter i nasjonale og internasjonale fora.
 Deltakelse på konferanser, seminarer og kurs

Ved tildeling av stipend vil det kunne settes krav til et innlegg eller artikkel i tidsskriftet VANN, og/eller
formidling gjennom en presentasjon ved Norsk vannforenings fagtreff eller seminar. Ved søknad på
stipend skal det tas i bruk eksisterende mal gitt i dette dokumentet (pkt. 7)

5. Organisering av tilskudd og støtte
Følgende punkter skal tjene som retningslinjer for Stipendkomiteens virke:






Stipendkomiteen skal være oppfinnsom og kreativ. Den oppfordres til å tenke utradisjonelt.
Stipendkomiteen skal sørge for at midler fordeles slik at mangfoldet i den vannfaglige
sektoren gjenspeiles.
Støtte til studenter innen vannsektoren skal som hovedregel bidra til å delfinansiere et tiltak
som neppe ville ha kunnet gjennomføres uten støtten fra Norsk vannforening.
Det er mulig å dekke opp til 100 % av utgiftene for mottakere som er under utdanning eller
som på annen måte ikke har mulighet til å få dekket noen utgifter selv eller fra sin
utdanningsinstitusjon.
Mottatte søknader skal i utgangspunktet behandles på første komiteemøte etter at søknad er
mottatt.

6. Revidering av ”retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte



Revidering av ”Retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte” skal foretas minimum en
gang per år.
Revidering skal foretas av styret.

7. Mal for søknader
Følgende mal skal tas i bruk ved søknader på stipend. Alle punkter skal inkluderes i en søknad, og kort
og presist beskrive det gjeldende undertema. Max to sider. Søknaden skal sendes via post eller email
til Norsk Vannforening, og skal være underskrevet av søker. Det oppfordres til å legge ved et
anbefalingsbrev fra tilhørende institutt eller faglærer/veileder.
Mal:
Til:
Norsk Vannforening
v/Stipendkommitteen
Fra:
Navn søker og institutt/adresse
Overskrift
1) Problemstilling/fokusområde og arbeidsmål (maks tre mål)
2) Kort beskrivelse av arbeidet som skal utføres (hva, hvor og tidsramme)
3) Samarbeidspartnere
4) Budsjett
Underskrift/dato
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