
Utdannings- og kulturgåve gjeven av 

TORGEIR BJØRNARAA OG VALLDØLAR I AMERIKA 

 

1.  ”Bjørnaraagåva” frå Torgeir Bjørnaraa til minne om foreldra hans, Tora og Dreng  

Bjørnaraa, og ”Setesdalsgåva” frå valldølar i Amerika vart i 1991 slegne saman til  

eit legat. Den årlege avkastinga av dette utgjer utdannings- og kulturgåva.  

  

2.  Gåva skal brukast til:  

  

A) Å stø ungdom som arbeider med gransking omkring Setesdalskulturen eller  

andre emne som gjeld dalen (her definert som kommunane Bygland, Valle og  

Bykle)  

B) Å utvikle unge tradisjonsberarar innan kunst og kultur.  

  

3.  Alle personar som er fødde eller busette i Bykle eller Valle kommunar og som er  

under 30 år, kan søkje. Ein søkjer på særskilt skjema og grunngjev søknaden. Gåva  

kan berre tildelast ein gong til same person for same emne.  

  

4.  Gåveutdelinga vert ivareteken av eit legatstyre på 3 medlemer. Av desse vert 2  

oppnemnde av oppvekst- og kulturutvalet i Valle kommune og 1 av hovudutvalet  

for kultur i Bykle kommune. Funksjonstida til legatstyret fylgjer  

kommunevalperioden. Kulturkontoret i Valle er sekreteriat.  

  

5.  Gåva kan ikkje delast ut oftare enn ein gong i året, men det står legatstyret fritt å  

late vere å dele henne ut dei åra det ikkje finst søkjarar som styret meiner fyller  

krava til tildeling. Likeins har styret høve til å dele gåva mellom to eller fleire  

søkjarar i dei tilfella det er naturleg, og delingsforholdet står og styret fritt i å  

avgjere.  

  



6.  Storleiken på gåva kan ikkje overstige renteavkastninga av legatet siste året, runda  

av nedetter til næraste 1000 kr. Det er likevel høve til kvart år å auke summen som  

kan delast ut med 50% av dei rentene som ikkje er delte ut året før.  

  

7.  Den som får tildelt pengar, må seinast eitt år etter tildelinga levere skriftleg rapport  

til legatstyret om korleis pengane er nytta. Bykle og Valle kommunar har rett til å  

mottake kvart sitt eksemplar av eventuelle skriftlege arbeid som kjem som resultat  

av gåvetildelinga.  

  

8.  Søknadsfristen er 15. november kvart år, og legatstyret skal minst ein månad før  

dette gjere gåva kjend gjennom utlysing i lokalpressa og ved oppslag.  

  

9.  Det formelle ansvaret for legatet har Valle kommune. Endringar i vedtektene kan  

berre gjerast av kommunestyret i Valle.  

  

10.  Legatet sin grunnkapital er pr. 31.12.1991 på kr. 70 227,- (innskot i Valle Sparebank). 


