Behandling av søknader for 2009 i Rolf Uhlens legat
Styret i Rolf Uhlens legat hadde sitt årlige møte 8. mai 2009 og behandlet blant annet
innkomne søknader. Med på møtet var Rolf Bergh og Per Johan Krogstie (NEFA) og Arne
Olav Mjøen og Christian Fossen (NEL).
Med ubrukte midler fra 2008 år samt fjorårets rente, hadde styret kroner 86.000 kroner til
utdeling. Til sammen var det kommet inn 6 søknader for i alt kroner 53.000. I tillegg var det
en forespørsel om utbetaling av et bevilget, ikke utbetalt beløp for 2007 på kroner 3.000.

Nr.

Søknadsdato

Søker

Formål

Bevilget

1

15.01.09

NEL

Muliggjøre videre
arbeid med databasen
til Norsk-esperanto
ordbok.

20.000

2

31.01.09

Tromsø
Lynkurs i esperanto
Oppad til kroner
esperantoklubb, våren 2009 og et lengre 4.000
”La norda lumo” kurs høsten 2009
til dekning av
utgifter

3

31.01.09

4

14.02.09

Tromsø
esperantoklubb,
”La norda lumo”
Geir-Arne
Paulsen, Tromsø
E-klubb

Opprette internettside
2.000
for Tromsø
esperantoklubb
Førstegangs deltakelse 3.000
på NELs landsmøte, Os
i juni

5

04.04.09

Astrid Mansrud Dekning av utgifter
ifm. kurs i esperanto.
Søknaden er identisk
med fjorårets da
pengene ikke ble
utbetalt pga.
misforståelser.

6

05.05.09

Tromsø
Invitasjon av to
9.000
esperantoklubb, utenlandske
”La norda lumo” esperantister til å opptre
under Internasjonal uke,
FN-sambandets
barnefest og mulig
innslag i Norge rundt i
NRK.

7

Brev av
16.12.08

NEL, Anne Karin Betaling av tidligere
3.000
Bondhus
bevilget beløp for 2007
som av ulike årsaker
ikke ble utbetalt.
56.000

Totalt

Oppad til kroner
5.000
til dekning av
utgifter

Totalt innvilget styret søknader for kroner 56.000. Det er igjen kroner 30.000 av årets midler
som i tråd med statuttene eventuelt kan utdeles til søknader som kommer inn i løpet av året
eller overføres neste år. Styret regner med liten avkastning på kapitalen i 2009 pga. lavt
rentenivå.
Trondheim, 8. mai 2009

Christian Fossen
styreleder

