Søknadsfrist: 15. mai

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL IDRETTSFORMÅL
Lag/forening:......................................................... Leder:...............................................
Adresse:................................................................................ Tlf.:...................................
Bank/postgiro:............................................
Antall medlemmer:........................, av disse er ……………..…under 20 år
Totalbudsjettet balanserer med kr...........................
Kapital:...................... Gjeld:..........................

Navn på aktivitetene

Kostander

Ant. aktive
under 20 år

Ant. aktive
over 20 år

Søknad om prosjekttilskudd til leder-, trener- og dommeropplæring: bruk eget ark.

Dokumentasjon som må være vedlagt søknaden:
Årsmelding
for alle aktive grupper + hovedlag
Regnskap
som viser tall for alle aktive grupper + hovedlag
(Se presisering side 2)
Medlemsliste

Dato:..........................

Arbeidsplan for søknadsåret
for alle aktive grupper + hovedlag
Budsjett
som viser tall for alle aktive grupper + hovedlag
(Se presisering side 2)

Underskrift:......................................................

RETNINGSLINER FOR TILSKUDD TIL IDRETT
Sist revidert i Driftsutvalget 10.03.14 Sak 14/14

Et medlem er definert som:
a)

En person som har betalt medlemskontingent til idrettslaget. For familiemedlemskap gjelder antall medlemmer som
er påført innbetalingen
b) Æresmedlemmer, selv om de ikke betaler medlemskontingent

Tilskuddet blir fordelt slik:
a) Grunntilskudd blir fordelt etter følgende stige:
Lag med
min. 50% av
mer enn 50% av
medlemsmasse under medlemsmasse over
20 år
20 år
Kr 60.000,Kr 32.000,Kr 45.000,Kr 24.000,Kr 30.000,Kr 16.000,Kr 15.000,Kr 8.000,Kr 7.500,Kr 4.000,-

Lag med minimum 8 idrettsgrener
Lag med minimum 6 idrettsgrener
Lag med minimum 4 idrettsgrener
Lag med minimum 2 idrettsgrener
Lag med minimum 1 idrettsgrener

Definisjoner:

Barn
person mellom 6 og 12 år
Ungdom
person mellom 13 og 19 år
Idrettsgren
= idrett som er organisert i egen gruppe under hovedlaget
Ved ulik aldersfordeling på totale medlemmer og aktive medlemmer skal aktive medlemmer legges til grunn for tildeling
av grunntilskudd.

b) Aktivitetstilskudd:
Aktivitetstilskudd blir fordelt etter løpende aktiviteter gjennom året.
Her skal aktivitetskostnader legges til grunn for vurderingen.

Krav til budsjett og regnskap/rapportering:
Regnskap og budsjett leveres adskilt for:
Hovedlag
Alle aktive undergrupper (skigruppe, svømmegruppe osv.)
Inntektsbringende arrangement slik som cuper, fester, konserter mm (gjelder ikke terminlistefestede kamper, løp og
konkurranser)
Bygge-/spillemiddelprosjekter
For både regnskap og budsjett skal det være mulig å finne fram til hva som er utbetalt av lønn/godtgjøring og hva lønnen
er brukt til.
Følgende utgifter og inntekter holdes utenfor utgiftene som det beregnes støtte av:
Bygge-/spillemiddelprosjekter
Inntektsbringende arrangement som for eksempel cuper, fester og konserter
Følgende lønn/godtgjøring godtas som utgiftene som det beregnes støtte av:
Drift og vedlikehold av anlegg
- regnes inn med 100 %
Trenere / lagledere
- regnes inn med 100 %
Styremedlemmer
- regnes inn med 100 %
Ansettelsesforhold som daglig leder eller tilsvarende
- regnes inn med 50 %
Ved tildeling kan det tas hensyn til egne inntektsmuligheter for laget.
c)

I tillegg kan lagene søke om prosjekttilskudd til leder-, trener- og dommeropplæring. Søknaden skal inneholde:
a) Formål
b) Tidsramme
c) Målgruppe
d) Kort om innhold
e) Budsjett og finansieringsplan

