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Godkjent av stiftelsesstyret xx.xx.2022 

 

SØKNADSSKJEMA 
 

Randi Marie og Bjarne Holmens stiftelse  

til fordel for revmatikere  
(Holmens stiftelse) 

 

A: Medlemmer i Norsk Revmatikerforbund (NRF) kan søke økonomisk støtte til opphold på NRFs eiendom i Spania. 

 

B: Medlemmer kan også søke om støtte til egenandel der organisasjonsledd i NRF er arrangør av annen type 

kurs/opphold gjennom en gruppetur. 

 

Søknader for A og B gjelder bare for turer som gjennomføres etter søknadsfristen. Det tildeles ikke støtte til 

gjennomførte turer. 

 

C: Medlemmer kan søke om å få støtte til egenandeler etter behandling av type fysioterapi, ergoterapi, kiropraktikk 

etc. Støtten gis etter behandlinger hos offentlig godkjente behandlere med driftstilskudd. 

 

Tildeling er ment for medlemmer med svak økonomi og prioriteres ut fra inntekt. 

For å kunne søke må du være over 18 år og medlemskapet må være betalt minimum ett år før det kan innvilges støtte.  

Samme søker kan ikke motta støtte mer enn én gang for søkemulighetene pkt. A eller pkt. B de siste 12 månedene. 

Du kan søke på punkt C selv om du har fått tildeling på punkt A eller B, men kun én gang i løpet av de siste 12 

månedene. 

Førstegangs søkere blir prioritert. 

 

Søknadsfrist: 

1. februar, 1. mai, 1. august og 

1. november 

Søknader sendes inn pr epost til; post.fond-legat@revmatiker.no  

Søknader mottatt etter fristen behandles ikke. 

Innvilgede søknadssummer blir utbetalt til konto etter at nødvendig 

informasjon/dokumentasjon er mottatt som svar på tildelingsbrevet – det må beregnes 

opp til to måneder før tildelt beløp er mottatt på konto. 

 

Vennligst fyll inn: 

Navn 
 

 

Postadresse 
 

 

Epost adresse  Svar på søknad sendes til denne 

adressen 

Født 
dd.mm.åååå 

 
Medlems-

nummer: 

 

Inntekt som oppført i siste 

kjente skattemelding 

 

 

Fyll inn tall oppført under summering av punkt 

inntekt/pensjon i skattemeldingen. 

Som stikkprøver vil dokumentasjon, kunne bli etterspurt. 

 

Vennligst fyll inn søknad på side 2 i forhold til hvilken ordning du søker fra – A, B eller C som beskrevet i 

innledningen 
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A: 
Varighet på ønsket opphold 

Dato for reise (søknad skal gjelde for turer etter søk.frist) 

 

 

Det gis støtte på kr 5.000 for opphold med varighet 

på 1 uke eller kortere, og kr 8.000 for opphold med 

varighet på 2 uker eller lenger 

Får du støtte fra andre til samme opphold     JA      NEI I tilfelle ja – fra hvem? 

 

 

B: 
Hvilket kurs/opphold ønsker du å delta på  

 

Hvem arrangerer  

 

Hva er egenandelen for å delta  Egenandel støttes fullt ut opp til 

maksimalt kr 6.000 

Får du støtte fra andre til samme 

arrangement 

    JA      NEI I tilfelle ja – fra hvem? 

 

 

C: 
Behandlingsform  Fysioterapi, Ergoterapi, 

Kiropraktikk, etc. 

Navn og adresse til behandlingssted  

 

Behandlingsperiode  Skriv inn perioden 

behandlingen har foregått 

Totale kostnader for behandlingene  Egenandel dekkes med en ramme 

på maksimalt kr 2.500 

 


