
 

 

   

  Marthe Schilling Marthinsens minnefond 

  Veiledning til søknadsskjema 

 

 

 

 

 

 

Marthe Schilling Marthinsen, født 08.08.1989, var datter av May-Liz Schilling Marthinsen og 

Rune Nordahl Marthinsen. Under ferieopphold i Thailand julen 2004 omkom både Marthe og 

hennes mor May-Liz da området ble truffet av en tsunami. Tsunamien tok mange menneskeliv 

og skapte et voldsomt kaos over store landområder.  

 

Rune Nordahl Marthinsen overlevde ulykken. I år 2005 testamenterte han bort all sin formue 

til barne- og ungdomsarbeid i Nøtterøy kommune, arven skulle forvaltes via en stiftelse eller 

legat. Selv døde han i august 2020, og på bakgrunn av hans testament er det opprettet en stiftelse 

med navn «Marthe Schilling Marthinsens Minnefond» som skal ivareta Rune Nordahl 

Marthinsens testamentariske gave til barn og unge.  

 

Årlige utdelinger fra stiftelsen kan beløpe seg til totalt kr 500.000,-. Dette kan fordeles på et 

eller flere forskjellige prosjekter / til forskjellige søkere. Stiftelsens styre består av Knut Skagen, 

Nils Petter Johansen og Tore Langås.  

 

Stiftelsens vedtekter kan lastes ned på  www.advokatskagen.no/minnefond 

 

 

* 

 

 

Det er laget et søknadsskjema som skal følge søknaden. Også søknadsskjema kan hentes på 

www.advokatskagen.no/minnefond  

 

 

Det kan søkes om støtte til: 
Stiftelsens formål er å tilgodese barne- og ungdomsarbeid på Nøtterøy i Færder kommune, 

primært lokalisert i Bergan Vel krets.  

 

Formål som er egnet til å bedre barn og ungdoms oppvekstvilkår gjennom bl a idrett, 

fritidsaktiviteter, og lignende. 

 

Tiltak som gir verdi for alle barn og ungdom, eller til spesifikke grupper av barn og ungdom.  

 

 

Hvem kan søke: 
Private aktører, herunder organisasjoner, foreninger, enkelt personer etc kan søke.  

 

  

http://www.advokatskagen.no/minnefond
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Vedlegg til søknaden: 
Med søknaden skal følgende vedlegges:  

1 Legitimasjon og fullmakt for kontaktperson 

2 Beskrivelse av prosjektet med tidsangivelse for når tiltakets forskjellige trinn 

 igangsettes 

3 Beskrivelse av formålet med prosjektet og hva prosjektet skal resultere i 

4 Budsjett / økonomisk oversikt for prosjektet 

 

 

Praktisk informasjon om tildeling av midler: 

Styret gjør vedtak om tildeling av midler ved tildelingsbrev. Behandlingen av søknader skjer i 

styremøte i forlengelse av årsmøte, innen utgangen av april hvert år. Fullstendige søknader må 

foreligge senest innen 31. mars hvert år.  

 

Midlene kan tildeles etter søknad fra lokale aktører. Det kan tildeles skjønnsmessig tilskudd til 

foreninger, prosjekter og andre kulturformidlende virksomheter. Det stilles krav til 

gjennomarbeidet beskrivelse av tiltak, formål og synliggjøring av resultat.  

 

Tildeling av midler baserer seg på delfinansiering. Søker må dokumentere helfinansiering for 

prosjektet, herunder også beskrivelse av eventuell egeninnsats.  

 

Utdeling av midler vil i utgangspunktet først finne sted etter at tiltaket er gjennomført, og innen 

den tidsfrist som settes i tildelingsbrevet. Gjennomføring av tiltaket må dokumenteres ved egen 

rapport som må inneholde bl a beskrivelse av gjennomført tiltak, tiltakets regnskap og eventuelt 

bilder, før midlene utbetales.  

 

Det kan unntaksvis søkes om at tildeling av midler kan finne sted før tiltaket er gjennomført. 

Søker plikter da å rapportere til stiftelsens styre om bruken av tildelte midler innen den frist 

som er satt i tildelingsbrevet. Manglende rapportering eller manglende gjennomføring vil som 

hovedregel føre til at tildelingsbeløpet kreves tilbakebetalt.  

 

 

 

Søknaden skal sendes til :  

 

   Marthe Schilling Marthinsens minnefond  

   v/advokat Knut Skagen 

   Pb 10, 3101 Tønsberg 

 

 

 

 

 

 

 


