Retningslinjer for fordeling av aktivitetstilskudd
Bystyret fatter gjennom årlige budsjettvedtak rammene for tilskuddsordningen og gir føringer for hva
rammen skal gå til. Oslo Idrettskrets er gitt i oppgave å forvalte tilskuddsordningen på vegne av Oslo
kommune. Retningslinjene vedtas av styret i Oslo Idrettskrets. Sist vedtatt_____2020.

Kunngjøringer
Oslo Idrettskrets sender hvert år ut informasjon til sine medlemsklubber og særkretser/regioner, og
gjør elektronisk søknadsskjema (papirskjema for 2A) og retningslinjer tilgjengelig på
www.idrettsforbundet.no/oslo.

Hvem kan søke
De som kan søke støtte er:
1. Idrettslag i Oslo kommune som står tilsluttet Oslo Idrettskrets og har en drift som er i tråd
med idrettens lover og bestemmelser. Bedriftsidrettslag kan ikke søke.
2. Oslo Idrettskrets og særkretser/regioner, unntatt Oslo Bedriftsidrettskrets.

Krav til søker
Alle idrettslag som skal motta støtte må etterleve NIFs lov. Alle idrettslag må levere inn følgende
dokumenter:
-

Protokoll fra årsmøte i det året det søkes midler
Regnskap med resultat, balanse og kontrollutvalgets beretning for året før det søkes
Budsjett for det året det søkes i
Årsberetning for året før det søkes. Årsberetningen må beskrive idrettslagets aktivitet (se
mal for minste krav til årsberetning)

Det understrekes at alle idrettslag som skal motta støtte må benytte et medlemssystem som er
godkjent av Norges Idrettsforbund, og idrettslagene må gjennomføre «samordnet rapportering» til
Norges Idrettsforbund innen den årlige fristen.

Klage
Oslo Idrettskrets er gitt i myndighet å forvalte, her under også behandle klager. Klager behandles i
første instans av styret i Oslo Idrettskrets. En eventuell påklage behandles av kontrollutvalget til Oslo
Idrettskrets. Det er ingen ytterligere adgang til å klage.

Aktivitetstilskudd
Det gis støtte til idrettslagenes aktivitet for barn og unge. Støtten skal bidra til å:

-

Understøtte aktiviteten for barn og unge
Holde kostnader nede i barne- og ungdomsidretten
Skape kvalitet og variasjon i idrettstilbudet for barn og unge

Støtten beregnes ut fra antall medlemmer 25 år og yngre pr. 31.12. året før søknad og tildeling.
Medlemmene må ha betalt medlemskontingent minst lik den til enhver tid bestemte
minstekontingent. For 2020 minst kr 50.
De idrettslag som har organisert aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelse tildeles støtte
uavhengig av alder på de aktive utøverne med funksjonsnedsettelse.
Idrettslag som er medlem av flere særforbund tildeles et gruppetilskudd pr. medlemskap i
særforbund. Tilskuddet er gradert etter størrelse (antall aktive medlemmer). Oslo Idrettskrets
justerer aktivitetstallene hvor de er misvisende for gruppens faktiske aktivitet.
Forutsetning for å motta støtte er at idrettslaget har organisert aktivitet for barn og unge. Tilskuddet
kan avkortes i tråd med manglende aktivitet. Som kontrollpunkt for aktivitet benyttes aktivitetstall
fra samordnet rapportering, antall lag i seriespill, idrettslagets årsberetning og eventuelt andre kilder.
Aktivitet som teller skal være på minst en sesongs varighet, dvs. fem til seks måneder med ukentlig
aktivitet. Skolenes ferier teller ikke
Alle idrettslag som søker støtte, utarbeider årsberetning (gitt av NIFs lov). Årsberetningen må omtale
aktiviteten i idrettslaget. Egen mal for årsberetning er utarbeidet og finnes her: (Her kommer link til
mal for årsberetning. For de fleste idrettslag har i dag en årsberetning som faller innenfor malen,
mens noen må ta med noe mer om aktivitet).

Satser for tildeling og avkortning av aktivitetsstøtte:
Pr. medlem kr 250
Pr. gruppe (særforbundsmedlemskap):
-

Liten (1-50 aktive medlemmer: kr 1 000
Medium gruppe (51-200 medlemmer): kr 2 000
Stor gruppe (over 200 medlemmer): kr 5 000

Manglende godkjent medlemssystem: Ingen støtte
Manglende aktivitet: justeres i tråd med faktisk aktivitet.
Manglende innlevert godkjent dokumentasjon: Ingen støtte
Organisasjonsmessig avvik (manglende barneidrettsansvarlig, ansvarlig for politiattest, årsmøte ikke
avholdt innen frister, for sent gjennomført samordnet rapportering mm.): Mindre avvik straffes med
10-20 % avkortning. Større avvik straffes med 30-50 %. Store og alvorlige avvik medfører ingen
støtte.

