
Kriterier for tildeling av midler innsamlet på Korsvei-arrangementer 

Definisjoner 

Med innsamlede midler menes de penger som samles inn gjennom gaver og/eller 
overskudd fra arrangement som på forhånd er tiltenkt et bestemt formål. 

Med Korsvei-arrangementer menes de arrangementer som er igangsatt etter 
initiativ fra Styret for stiftelsen Korsvei, herunder Korsveifestival, Sommerforum 
og andre større arrangementer i regi av Korsvei hvor innsamlet sum antas 
overgå kr.10 000,-. 

Begrepet mottaker vil i det følgende bli brukt om den/de som mottar de 
innsamlede midlene. 

Med Nettsider menes domenet www.korsvei.no. 

Kriterier for tildeling 

Det er styret i stiftelsen Korsvei som har myndighet til bestemme hvem blir 
mottaker av innsamlede midler på Korsvei-arrangementer. 

Mottaker må oppfylle følgende kriterier: 

 Drive en virksomhet som ikke strider mot - men fortrinnsvis er mest 
mulig i tråd med - visjonen for Korsvei samt Korsveis fire veivisere. 

 Kunne vise til stabilitet og evne til økonomisk styring.  Mottaker må ha 
egen godkjent statsautorisert revisor og bør være medlem av 
Innsamlingskontrollen. Årsrapport og revisorgodkjent regnskap fra siste 
år må vedlegges søknaden. 

 Ha etiske retningslinjer for sitt arbeid i utviklingsland. 

 Ha etablert et samarbeid med en lokal partner i landet hvor prosjektet 

skal gjennomføres 
 Underskrive Kontrakt mellom Korsvei og mottaker signert av styreleder og 

nestleder i stiftelsen Korsvei om bruk og eventuell tilbakebetaling av 
innsamlede midler før midler samles inn. 

Mottaker kan ikke være: 

 Privatperson eller selvstendig næringsdrivende 
 Organisasjon, institusjon eller liknende som styremedlemmer i stiftelsen 

Korsvei vil ha personlig vinning av at mottar innsamlede midler. 

Regler for søknaden: 

 Søkere fyller ut søknadsskjema utarbeidet av Korsvei. 
 Søknaden skal ikke være over 4 sider, minus budsjett og vedlegg. 
 Søknadsbeløp må være over 200 000 NOK. 
 Mottaker velges på første styremøte samme år som festival etter 

forutgående diskusjon og anbefaling fra FK. 
 Korsvei ved styret kan velge en eller flere mottakere av innsamlinger. 
 For andre arrangementer velges mottaker senest på siste styremøte. 



Melde forslag til mottaker: 

 Medlemmer av styret i stiftelsen Korsvei kan når som helst melde inn 
kandidater til å motta innsamlede midler fra Korsvei-arrangementer – 
senest en uke før styremøtebehandling. 

 Alle som opplever seg tilknyttet Korsvei-bevegelsen (person, 
organisasjon, institusjon) kan sende inn søknad eller forslag til mottaker 
til Styret i stiftelsen Korsvei senest en måned før styremøtebehandling. 

 Styret legger ut melding på nettsider om mulighet til å melde forslag til 
mottakere med minimum en måneds meldefrist (dvs. 2 mnd før 
styrebeh.) 

Kontrakt mellom Korsvei og mottaker må inneholde følgende punkter: 

 Definere hvem som er ansvarlig mottaker og giver 
 Kontaktinformasjon til begge parter 
 Mottakers kontonummer og bankopplysninger 
 Definere hvordan innsamlede midler kan disponeres av mottaker 
 Eventuell mulighet for omdisponering av midler. 
 Kriterier for eventuell tilbakebetaling 
 Krav om økonomisk og skriftlig rapport etter bruk av midler. Regnskap og 

rapport må godkjennes av styret i stiftelsen Korsvei 
 Tidsfrister for bruk av midler, rapportering og eventuell tilbakebetaling 
 Signaturer 

Tilbakebetaling av midler kan kreves dersom: 

 mottaker bryter Kontrakt mellom Korsvei og mottaker 
 økonomisk og skriftlig rapport ikke godkjennes av styret i stiftelsen 

Korsvei 
 svindel, korrupsjon eller annet misbruk av innsamlede midler som 

skyldes forhold hos mottaker avdekkes 
 Styret i stiftelsen Korsvei gjør enstemmig begrunnet vedtak om krav om 

tilbakebetaling 
 Innsamlede midler ikke er brukt opp 

Disponering av tilbakebetalte midler: 

 Tilbakebetalte midler skal tilfalle en ny mottaker. Styret skal innen 6 
måneder etter at midlene er tilbakebetalt signere Kontrakt mellom Korsvei 
og mottaker med en ny mottaker som oppfyller kriteriene listet ovenfor. 

 Styret i stiftelsen Korsvei må legge ut melding på nettsidene dersom 
midler er tilbakebetalt. Meldingen må inneholde begrunnelse for 
tilbakebetalingen, styrets vedtak, beløpets størrelse, hvilket Korsvei- 
arrangement midlene stammer fra og styrets vedtak om disponering av 
de tilbakebetalte midlene. 

 Eventuelle klager på styrets vedtak om disponering av tilbakebetalte 
midler behandles av styret, vedtak begrunnes og gjøres tilgjengelig 
gjennom nettsider. 


