
Forslag fordeling nytt fylkestilskudd fra og med 2015 
(Tiltak som er gjennomført 2014 skal legges til grunn for søknaden)) 
 
Bakgrunn: 
Sør-Trøndelag Fylkeskommune økte fylkestilskuddet til Sør-Trøndelag Idrettskrets(STIK) 
fra 2012. Opptrappingen har gått over tre år med følgende beløp: 
 

År Totalt Særkrets Olympiatoppen 
Midt Norge BEDRIFT Idrettsråd Idrettskrets 

2011 2.150 650 250 25 113 1.112 
2012 2.911 866 333 33 126 1.553 
2013 3.483 1.083 416 41 132 1.811 
2014 4.150 1.300 500 50 190 2.110 

 
 
I forbindelse med økning av Fylkestilskuddet har fylkeskommunen satt opp fire 
innsatsområder de ønsker idretten øker sitt fokus på. 
Dette er: 

• Integreringsarbeidet blant ungdom økes 
• Innsatsen mot mobbing/holdningsskapende arbeid økes 
• Arbeidet med å forhindre frafall fra idretten blant ungdom økes 
• Arbeidet med folkehelsearbeid for ungdom økes 

 
I forbindelse med utarbeidelse av forslaget så har det vært nedsatt en egen gruppe. Gruppen 
har bestått av: Terje Roel (styreleder STIK), Siri Darell (styreleder Sør-Trøndelag Skikrets), 
Ole Ivar Folstad (styreleder Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets), Eva Olsen 
(økonomiansvarlig STIK) og Kjell Bjarne Helland (Organisasjonssjef STIK). Gruppen ble 
ledet av Terje Roel og Kjell Bjarne Helland var sekretær. 
 
Kriterier for fordeling 

1) For å kunne motta fylkestilskudd må en fra særkretsen sitt styre eller hos de som ikke 
har kretsledd og som er utpekt fra særforbundet møte på idrettskretstinget det året 
dette arrangeres og på Ledermøte det året dette arrangeres. Ikke oppmøte medfører 
ingen overføringer fra fylkestilskuddet. 

2) Alle med representasjon og stemmerett er tilskuddsberettiget. De idretter uten 
særkrets, men som oppfyller kravene for stemmerett, får sitt tilskudd utbetalt til sine 
respektive særforbund. Alle pengene skal benyttes på aktivitet/tiltak for lag tilslutt 
Sør-Trøndelag Idrettskrets. Det vil her kreves en årlig rapport fra aktuelle 
særforbund som beskriver hvordan midlene er disponert. Rapportene vil også bli 
tilsendt alle aktuelle lag for denne idretten. 

3) Tilskuddet er inndelt i tre deler: 
a. Administrasjonsstøtte kr 6.000,- som vil være samme beløp for alle som 

oppfyller pkt 1. 
b. Aktivitetsstøtte som baseres på medlemstall de under 26 år. 50% av 

gjenstående beløp benyttes her (dvs etter fradrag fra totalt utbetalt beløp i pkt 
2 a). Totalt beløp for fordeling- totalt utbetalt administrasjonsstøtte :2= 
potten for fordeling aktivitetsstøtte. 

c. Innsatsområder, resterende beløp vil bli benyttet for utdeling her 
i. Hvert innsatsområde vektes med 25% hver. 



ii. Tiltak på alle fire innsatsområder gir 100% uttelling. 
iii.  Beløp innsatsområder. 

d. Det kreves kun et tiltak på hvert innsatsområde for å oppnå full uttelling. 
4) Maksbeløp for disse tre tilskuddene kan maks utgjøre kr 210.000,-. 
5) Innsatsområdene vil bli rapportert i et elektronisk skjema. Dette vil hvert år bli sendt 

ut fra Sør-Trøndelag Idrettskrets. Dersom man ikke besvarer med utfylt skjema innen 
opplyst tidsfrist, vil man ikke være berettiget for å motta støtte fra pkt 3 c). Det vil bli 
avholdt en samtale mellom den kretsen som har besvart det elektroniske skjema og 
STIK. Hovedformålet med denne samtalen vil være å avklare eventuelle uklarheter 
eller misforståelser i forbindelse med innrapportering og for å hente 
informasjon(aktivitet-tiltak) som kan være til nytte for andre særkretser. 

 
 


