Statutter for Rolf Uhlens Legat
(Revidert 1. juli 1997)
§ 1. Legatets grunnlag og formål
Rolf Uhlens Legat er opprettet på grunnlag av gave fra Rolf Uhlen, til fremme av Esperantobevegelsen i Norge. (Jfr. hans hustru, Ruth Uhlens testamente av 18. desember 1980.) Rolf
Uhlen døde 4. august 1970 og Ruth Uhlen 14. mars 1984.
§ 2. Legatets styre
1. Legatstyret består av fire medlemmer, to valgt av Norsk Esperantoforbund og to av NSB
Esperanto Forbund, med personlige vararepresentanter. Vararepresentantene fra et forbund
kan, om nødvendig, tre inn for hverandre. Funksjonstiden er generelt to år. Gjenvalg er
mulig for samtlige.
2. Legatstyret velger selv sin formann. Vervet skal fortrinnsvis gå på omgang mellom
representantene for forbundene.
3. Legatstyret er beslutningsdyktig når fire stemmeberettigede er til stede. Et vedtak er
gyldig når minst tre stemmeberettigede har stemt for det.
4. Endringer som gjelder statuttene for legatet, må forelegges og godkjennes av de to
medvirkende forbund.
§ 3. Legatets kapital
1. Rolf Uhlens gave var på 595.226,06 kroner.
Kapitalen, som består av en bunden del og en disponibel del, skal være satt inn på sikker
konto i bank e.l. Den bundne kapital skal, hvis intet annet beløp blir bestemt av de ansvarlige
forbund, ikke underskride 600.000,00 kroner.
2. Legatstyret fatter nærmere bestemmelse om eventuell bruk av den disponible del av
kapitalen, i samsvar med legatets formål.
§ 4. Legatets regnskap og avkastning
1. Legatets regnskap følger kalenderåret. Det skal være avsluttet innen 31. januar det
påfølgende år.
2. Minst 1/10 av den årlige avkastningen av den bundne kapitalen tillegges denne ved
begynnelsen av et nytt regnskapsår.
Resterende del av et års avkastning av bunden kapital, sammen med hele avkastningen av fri
kapital, kan Legatstyret det følgende år disponere til støtte for formål som fremmer
Esperanto-bevegelsen i Norge.
3. a) Norsk Esperanto-Forbund, NSB Esperanto Forbund og eventuelle andre esperanto
organisasjoner eller instanser som arbeider for esperanto i Norge, kan søke om bidrag eller
eventuelt om et lån fra Rolf Uhlens Legat.

b) Bidrag kan også søkes av enkeltmedlemmer som tilhører en anerkjent esperantoorganisasjon i Norge.
4. Søknad om bidrag skal vanligvis være Legat-styret i hende innen 31. januar, påfølgende
år.
Godkjent søknadsblankett med opplysninger om formål, finansieringplan og antatt
tidsramme skal være utfylt.
5. Utdeling skjer vanligvis fom. april måned. Mottakeren skal først anmode om utbetaling i
forbindelse med gjennomføringen av tiltaket med angivelse av et rekalkulert beløp.
En tildelt bevilgning skal i alle tilfeller benyttes innen utgangen av det påfølgende året. Evt.
bortfall av tiltak, som det er gitt bidragstilsagn til, skal meddeles Legatstyret omgående.
6. Blir en del av det disponible beløpet et år ikke delt ut etter pkt. 5, kan man når som helst
i dette året søke om bidrag fra restbeløpet.
7. Dersom alle innkomne søknader er behandlet, og det etter 1. september fortsatt er midler
til rådighet, kan Legatstyret dele ut bidrag av disse, til støtte for tiltak som fremmer Legatets
formål.
8. En tredel av eventuell rest av disponibelt beløp ved årets slutt, og/eller av eventuelle
tilbakebetalte bevilgningsbeløp, legges til den bundne kapitalen. To tredeler blir liggende i,
evt. legges til den frie kapitalen.
§ 5. Legatets sete
Legatet har sitt sete i Oslo.

