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Fyll inn info om avsender av søknad her:

Navn: (person / på prosjekt /
stiftelse /institusjon) evt. 
kontaktperson

Adresse

Telefon

E-post

Budsjettramme for søknad

Hjemmeside (hvis relevant)

Skriv litt kortfattet om  
prosjektet /formålet

Årlig mottar ASAF mange søknader. Disse vurderes ut ifra hvorvidt de møter fondets hovedformål som  
er å yte bidrag til allmennyttige og veldedige formål, særlig organisasjoner uten relevant offentlig støtte,  
og til unge norske musikere, gjennom stipend. 

Ferdig utfylt skjema sendes til post@asaf.no
Merk emnefelt i mailen med Søknad ASAF

Tidspunkt for prosjekt / formål 
(hvis relevant)
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Jeg / vi søker støtte (kryss av det som er relevant)

Til et allmennyttig og 
eller veldedig formål 
eller prosjekt

Som musiker, sanger 
eller kunstner som 
ønsker stipend, 
bidrag til studier, 
reiser eller annen 
videreutvikling

AnnetPå vegne av en 
organisasjon uten 
relevant offentlig 
støtte

Annet (forklar hvorfor det  
er relevant for ASAF)

Definering av prosjektet / formålet (kryss av det som er relevant)

Studiestipend

Annet

Støtte til ideell 
organisasjon / 
forening

Konsert, festival eller 
konkurranse (e.g. 
musikkonkurranse)

Støtte til institusjon /  
tiltak for institusjon

Hvis annet er valgt: 
Forklar hvorfor det er relevant  
å søke støtte hos ASAF
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Søknadstekst:
Beskriv mer i detalj om  
formålet /prosjektet
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Tekst om samtykke

Alle søknader blir behandlet konfidensielt og personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med 
personvernregelverket. Du kan lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger i vår 
personvernerklæring asaf.no/personvern

Finansiering (kryss av det som er relevant)
Oppgi hvordan prosjektet /formålet skal helfinansieres: 

Har prosjektet / formålet andre støtteordninger (andre fond som støtter, sponsorer etc.)? 

Det søkes støtte for 
prosjektet /formålet 
kun hos ASAF

Ja

Det søkes støtte for 
prosjektet /formålet 
hos andre i tillegg til 
ASAF

Nei

Hvis Ja – oppgi hvem
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