Vedlegg II

Mal for søknad om tildeling av Lokale Aktivitetsmidler 2018
Klubben / Lagets navn:……………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………
Postnr. og sted:……………………………………………………..
E-post adresse:……………………………………………………………..
Kontaktperson & tlf.:……………………………………………………..
Kontaktperson e-postadresse:……………………………………………...
Klubbens leder:……………………………………………………………
Grunnlag for medlemstall er nettstedet
www.idrett.no/tema/idrettsregistreringen
Dokumenter som skal vedlegges søknad:
•
•
•
•

Årsmøteinnkalling og årsmøteprotokoll fra siste år
Årsmelding fra siste år
Årsregnskap fra siste år
Signert revisjonsberetning

Avsnitt

Beskrivelse

2

Tiltak for funksjonshemmede med integreringsutfordringer
innen idrett (maks 2 poeng). Er spesielle tilrettelagte tiltak for
funksjonshemmede og andre grupper med spesielle behov,
eksempelvis mennesker med hemninger i forhold til det å utøve
en idrett, mennesker med annen etnisk opprinnelse, mennesker
med fysiske og psykiske lidelser.

For Sola Idrettsråd

3

Tiltak gjennom idrettsskoler (maks 2 poeng). Idrettsskole er en
skole godkjent av Norges Idrettsforbund. Skolen skal være et
åpent tilbud til barn til og med det året det fyller 12 år. Den
skal dekke minst tre idretter i løpet av ett år, og skal
representere et variert tilbud som følger årstidene. Aktiviteten
skal ha en varighet på 20 uker eller mer gjennom et år.

4

Tiltak for å beholde ungdom i klubben, utover det å drive med
den spesifikke idrettsgren (maks 2 poeng). Er trener- og
lederutdanningstiltak, kurstilbud og sosiale arrangement som
kan bidra til at ungdommen beholdes i klubben.

5

Tilbud for andre enn lagets medlemmer (maks 2 poeng). Er
tilbud til barn og ungdom som i liten gra deltar i organisert
idrett. Det kan være sosiale tilstelninger for å øke den sosiale
tilhørigheten for andre enn bare lagets medlemmer. Dette kan
være faste eller sporadisk arrangement. Hensikten med slike
tiltak må imidlertid være å øke interessen for fysisk aktivitet.

Vedlegg til søknaden:

Med sin underskrift bekrefte idrettslaget riktigheten av opplysninger som fremkommer i
søknaden. Idrettslaget er klar over at søknader er gjenstand for kontroll, og at uriktige
opplysninger kan medføre bortfall av tilskudd.
STED/DATO

LAGETS LEDER

