Retningslinjer for Harald Boes stipend i Tekna Oslo avdeling
(Vedtatt av Oslo avdelings generalforsamling 29. mars 2017, siste endring 21. mars 2018)
§1

Formål

Formålet med disse retningslinjer er å beskrive en revitalisering av det tidligere Harald Boes stipend
fond (vedlagte statutter). Ordningen skal gjøres mer tidsmessig (forvaltning og innretning), samt
tilføres økonomiske midler. Den gode hensikt i Harald Boes statutter skal videreføres ved at
medlemmer av foreningen, bosatt i Oslo Akershus, gis anledning til å søke stipend i den hensikt å øke
sin egen og samfunnets kompetanse på et gitt fagområde/fenomen. Stipendordningen skal ha navnet
«Harald Boes Stipend» og utdeles til ett eller flere medlemmer hvert år, dersom kvalifiserende
søknader er mottatt innen fristen.
§2

Mandat

Styret skal budsjettere, utlyse og fortrinnsvis tildele stipend hvert år. Det kan, etter styrets
vurdering, benyttes inntil kr. 100 000,- (2017 kroner) av TOAs driftskapital. Tildelingen skal
rapporteres til generalforsamlingen/årsmøtet i styrets årsberetning.
§3

Organisering/tidsfrister/kriterier

Styret utlyser stipendordningen i september hvert år. Søknadsfrist er i slutten av oktober og styret
skal beslutte/meddele tildelingen senest innen årets utgang hvert år.
Ut over formålet om at medlemmer kan søke stipend i den hensikt «å øke sin egen og samfunnets
kompetanse på et gitt fagområde/fenomen», kan styret også vektlegge følgende kriterier:
samfunnsnytte, aktualitet, viktighet, innovasjon/kreativitet, potensial og søkers behov. Det ligger
ingen begrensning i disse kriterier.
Styret kan delegere behandlingen av søknader, til en eksisterende eller for formålet opprettet
gruppe. Gruppen er i tilfelle også mottakere av søknader og innstiller tildeling overfor styret.
§4

Stipendavtale, bruk av stipendmidler

Årlig stipend kan deles på fra en til fire søkere. Beløpene kan graderes. Det opprettes en standard
avtale med hver enkelt stipendiat hvor vedkommende forpliktes iht disse retningslinjer. Bruk av
stipendmidler skal være direkte relatert til stipendets formål. Denne vurdering foretas av
sekretariatet. Stipendmidler skal ikke utbetales som lønn. Utbetalingen skjer løpende ved
innsending av bilag. Sekretariatet fører kontroll.
§5

Harald Boes aften

I løpet av september hvert år skal styret arrangere Harald Boes aften. Dette er en foredragskveld
hvor mottakere av stipend året før, presenterer sine resultater skriftlig og i foredrags- eller
kåseriform. Kvelden avsluttes med sosialt samvær og servering.
Til denne aften inviteres alle medlemmer av TOA, men aktive medlemmer er prioritert. Tekna Oslo
avdeling dekker kostnadene.
§6

Endring av vedtekter og oppløsning

Endringer i disse retningslinjer behandles av styret og vedtas av Årsmøtet med simpelt flertall.
For avslutning av ordningen gjelder de samme vilkår som for endring av retningslinjene.
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Disse opprinnelige statutter for "Ingeniør Harald Boe's stipendiefond" fra 1913 ble avløst av nye
retningslinjer i 2017 og vedlegges kun for sin historiske verdi.
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