
Film 

https://www.youtube.com/watch?v=yTYvoppAu2w


Vi bidrar med kompetanse og økonomisk støtte for å 

skape et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn. 

  

 

 

 

Som største eier i Gjensidige er vi med på å 

videreføre 200 års forsikringshistorie i Norge.  
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2007: Allmennyttig stiftelse 2010: Finansstiftelse 

 

Gavevirksomhet 

Utøve aktivt eierskap i 
GJF ASA 

Videreformidle 
kundeutbytte 

Fra gavestiftelse til finansstiftelse 
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Gavevirksomheten 

6000 innvilgede prosjekter  
= ca 2 milliarder 
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Største satsinger  

• Svømmeaksjonen   

• Turskiltprosjektet 

• MOT-turneen 

• Juleaksjonen 

• Aktivitetsalliansen «Heia deg» 

• Håndballskolen 
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Hva ser vi etter? 

Ildsjeler 
Dugnads-

innsats 
Gjennom-

føringskraft 
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NY 

GAVESTRATEGI 

2015-2020  
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SIKKERHET 
Forebyggende tiltak 

Frivillig beredskapsarbeid 

Førstehjelpskompetanse 
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Mestring og læring 

MESTRING OG LÆRING 
Læring og opplevelser 

Hindre dropout 

Digital mestring 

Ungt lederskap 
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SOSIAL INKLUDERING OG MANGFOLD 
Innvandrerdeltakelse 

Tiltak på tvers av generasjoner 

Fredelig konfliktløsing  
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FYSISK AKTIVITET 

Anlegg og tilrettelegging 

Utstyr og tilbud 

Tiltak som inkluderer flest mulig 
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KOSTHOLD 
Tiltak som skaper gode kostholdsvaner 
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• Prosjekter i utlandet 

• Faste driftskostnader og ordinært vedlikehold, for eksempel. 

Strøm, renhold, løpende vedlikehold, faste personalkostnader, forsikringer, 

renteutgifter, avdrag på lån, husleie etc. 

• Fullførte prosjekter og påløpte kostnader før tildeling 

• Næringsvirksomhet og offentlige oppgaver 

• Sponsorater 

• Religiøse og partipolitiske tiltak 

• Forskning og ulike typer evalueringer 

• Dokumentasjonsmateriell som bygdebøker, årbøker, jubileumsbøker 

etc. 

• Markedsmateriell som ikke inngår i et prosjekt 
 

 

Hva støtter vi ikke?   
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Søknadsskjema publiseres 1. juni 
www.gjensidigestiftelsen.no    

http://www.gjensidigestiftelsen.no/
http://www.ildsjelsenteret.no/bin/customer.exe?action=parse&includeId=autoGenererSkjemaQA&key=GSagFormMain1406&applicationId=6&form_control_id=GS2015Main200515&qa=true
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Søknadsprosess 

Lokale 

prosjekter Landsdekkende 

prosjekter 

• Søknadsfrist 15.september 

• Administrativ sortering 

• Innstillinger pr fylke i lokale  

     gaveutvalg(valgkrets) 

• Styrebehandling i desember 

• Søknadsfrist 15.september  

• Egne initiativ (hele året) 

• Administrativ innstilling 

• Styrebehandling oktober/mai 

125  

millioner 75  

millioner 
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Årshjulet 

Tidsrom: frem til 15 september. 

 - Søknader kommer inn elektronisk via vår 
nettside på www.gjensidigestiftelsen.no 

Tidsrom:  ultimo september 

 Workshop - sortering av innkomne søknader 
innenfor/utenfor formål 

Tidsrom: oktober/november 

Tillitsvalgte innstiller de beste prosjektene 
som er innenfor formålet trygghet og helse 

Tidsrom:  Medio desember 

Styrebehandling av søknader 

Tidsrom: Ultimo desember 

 Tilbakemelding til søkerne uansett utfall 
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Gjensidigestiftelsen.no 
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Linda Scott / Områdeleder 

Mail: linda.scott@gjensidigestiftelsen.no 

Mob: 90 517 815 

mailto:linda.scott@gjensidigestiftelsen.no


www.gjensidigestiftelsen.no 


