Hurdal kommune
Plan og utvikling

Reviderte retningslinjer for driftsstøtte til lag og foreninger
Vedtatt av kommunestyret 01.03.2000, revidert 13.12.2006, sak 06/868, og 20.05.
2015 sak 15/26
Retningslinjene gjelder for idrettsorganisasjoner og andre lag og foreninger.

1. GENERELT OM RETNINGSLINJENE
1.1 Mål
Kultur gir økt livskvalitet. Hurdal kommune vil derfor bidra til variert kulturvirksomhet
som skal aktivisere mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger. Kommunen
har spesielt ansvar for å støtte aktiviteter for barn og unge. Målet med aktiviteten er
økt trivsel, skaperglede, personlig utfoldelse, bedret fysisk og psykisk helse.
1.2 Målgruppe
Kommunalt tilskudd gis til organisasjoner med medlemmer i Hurdal. Organisasjonene
må være demokratisk oppbygd, med åpne muligheter for medlemskap. Tilskudd til
regionale organisasjoner vurderes etter antall medlemmer i Hurdal og aktivitet i
Hurdal.
Unntatt fra ordningene er:
- organisasjoner som primært ivaretar medlemmers yrkes- eller økonomiske
interesser
- organisasjoner som har til formål å arrangere offentlige eller private fester samt
andre arrangementer med sikte på økonomisk vinning
- politiske partier
1.3 Krav til organisasjoner
For å være støtteberettiget må en organisasjon
- ha en åpen medlemsordning
- ha et oversiktlig og kontrollerbart system for innbetaling av kontingent
(medlemsregister)
- ha en medlemskontingent på minimum kr 100,- pr år
- føre regnskap i tråd med god regnskapsskikk
- ha et valgt styre hvor funksjonene leder, nestleder, kasserer og sekretær er dekket
- gjennomføre årsmøter
- ha regelmessig aktivitet
Med aktivitet menes i denne sammenheng en planlagt samling av organisasjonens
medlemmer, med aktivitet i tråd med denne organisasjonens formål (møter, øvelser,
trening etc.).
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Organisasjoner som mottar støtte eller gjennomfører arrangement i kommunale
bygg, må akseptere ledsagerbevisordningen for funksjonshemmede.

1.4 Medlemsdefinisjon
Med medlem menes i denne sammenheng person som er oppført i organisasjonens
medlemsregister og har betalt kontingent. Som medlem regnes ikke
støttemedlemmer / passive medlemmer som betaler lavere kontingent/passive
familiemedlemmer.
Organisasjoner som søker midler i flere kommuner, definerer kun medlemmer som er
bosatt i Hurdal kommune.
1.5 Søknadsregler
Søknad skal sendes inn av organisasjonens hovedstyre og være undertegnet av
enten leder, nestleder, sekretær eller kasserer.
Søknadsfrister kunngjøres i lokalavisene. Søknader som er ufullstendige, vil bli
returnert.
Søknader som kommer inn etter fristens utløp, vil ikke bli behandlet.
Søknad om tilskudd sendes Hurdal kommune, kulturkontoret, Minneåsvegen 3,
2090 Hurdal.
NB! Idrettsorganisasjoner sender søknad til Hurdal Idrettsråd v/ Thore
Strand,Nordlisvegen 6, 2090 Hurdal med frist 10.mars. Hurdal Idrettsråd sender
godkjente søknader samlet fra idrettslagene innen 1. april til Hurdal kommune,
kulturkontoret, 2090 Hurdal.
Søknadsfrist for andre lag og foreninger er 1. mars.

2. TILSKUDD TIL LOKALE ORGANISASJONER
Organisasjoner som tilfredsstiller kravene i pkt. 1.3, kan søke tilskudd på eget
søknadsskjema. For å få støtte, stilles krav om rusfrihet ved virksomhet og
arrangementer.
2.1 Tilskudd til idrettsorganisasjoner
Tilskuddet til idrettsorganisasjoner fordeles på bakgrunn av vedtatt budsjett slik:
20 % av midlene fordeles likt som et grunnbeløp
40 % av midlene fordeles i forhold til antall aktive medlemmer i aldersgruppen 6 år
til og med 19 år, hvor 1/3 av beløpet fordeles på aktive i alderen 6-12 år og 2/3 av
beløpet fordeles på aktive i alderen 13-19 år. Inkludert i ovennevnte er også aktive i
idrettsskoler i henhold til Norges Idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser.
30 % av midlene fordeles i forhold til totale driftsutgifter siste regnskapsår.)Interne
overføringer holdes (konto 7908) holdes utenfor.)
10 % av midlene gis som et tilskudd til Hurdal Idrettsråd
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2.2 Tilskudd til andre lag og foreninger
Tilskuddet til andre lag og foreninger fordeles på bakgrunn av vedtatt budsjett slik:
70 % av midlene gis som tilskudd til lag og foreninger med tilbud til barn og unge,
og det beregnes på følgende måte:
o et tilskudd i forhold til antall medlemmer under 20 år (40 % av total ramme)
o et tilskudd i forhold til utgifter til aktiviteter/drift siste regnskapsår (30 % av
total ramme)
De resterende 30% av midlene kan gis som tilskudd til organisasjoner hvor en i
vurderingen legger vekt på medlemstall, organisasjonens funksjon i kommunen, og
om organisasjonen har spesielle driftsbehov, eller som oppstartingstilskudd.
2.3 Dokumentasjon
Nødvendig dokumentasjon/vedlegg til søknaden:
årsmelding fra siste driftsår
signert protokoll fra siste årsmøte
revidert regnskap fra siste driftsår, samt godkjent budsjett inneværende år.
medlemsliste med adresser og fødselsdatoer pr. 31.12 forrige år.
- Ved familiemedlemsskap skal aktive medlemmer defineres.
Oversikt over kontingentsatser pr 31.12. siste driftsår bekreftet av revisor
- For idrettsorganisasjoner utgår dette punktet da kontigentsatser fremgår av
årsmøteprotokollen
Aktivitetskalender/oversikt som viser aktiviteten siste driftsår
- For idrettsorganisasjoner utgår dette punktet da aktiviteten fremgår av
årsmeldingen.
3. MYNDIGHET FOR TILDELING
Myndighet til tildeling av midler tillegges Levekårsutvalget.
Reviderte retningslinjer gjøres gjeldende fra og med 2015.

