Kulturkontoret for Lunner og Gran

SØKNADSSKJEMA FOR IDRETTSLAG I
GRAN OG LUNNER
KOMMUNALE MIDLER:
• ORDINÆRT DRIFTSTILSKUDD til aktivitet – beregnes ift antall aktive 6 - 19 år
• DRIFT AV ANLEGG (Gjelder kun idrettslag tilsluttet Gran Idrettsråd)

STATLIGE MIDLER:
• LOKALE AKTIVITETSMIDLER/LAM-MIDER - LAM-midlene tildeles kun de lagene
som er tilsluttet Norges Idrettsforbund. Midlene fordeles av idrettsrådene etter
fastsatte kriterier.
Regnskap, årsmelding og aktivitetsrapport må vedlegges søknaden. For å sikre at evt.
tilskudd blir brukt i henhold til forutsetningene, tas det forbehold om kommunerevisjonens rett
til innsyn i regnskapet.
Søknad m/vedlegg sendes Gran kommune: postmottak@gran.kommune.no eller til
Rådhusvegen 39, 2770 Jaren innen 1. mars.

FORENINGENS NAVN: _______________________________________________
KONTAKTPERSON: ________________________________TLF.:_____________
ADRESSE: _________________________________________________________
E-POST og/eller WEB-side:____________________________________________
Bank/postgirokonto:
MEDLEMSTALL:
Alle idrettslag må elektronisk registrere medlems- og organisajonsdata i KlubbAdmin
e.a. elektronisk medlemsregister som er godkjent av NIF. Disse tallene er grunnlag for
tilskudd og det er derfor viktig at lagene foretar korrekt registrering innen fristen 30.
april. For skytterlagene må antall aktive oppgis:
Antall aktive 6-12 år:
Antall aktivite 13-19 år:
Har laget ungdomsrepresentant/ungdommer med i styret? Antall og navn:

Har laget egen Barneidrettsskole? I så fall hvilke aktiviteter inngår?

Jobber laget aktivt med integrering/Fritid for alle? Gjelder både funksjonshemmede,
flyktninger o.a. Hvilke aktiviteter og hvor mange deltar:

Har laget utarbeidet eller har planer om å utarbeide regler for transport og
trafikksikkerhet (reisepolicy)?
Ja
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Nei

2
______________________________________________________________________________________

Gjelder kun lag/foreninger tilsluttet Gran Idrettsråd:
Egne idrettsanlegg - Tilskuddsberettigede anlegg er baneanlegg (ski, alpin, skiskyting,
fotball, håndball, ridesport, golf, skyting etc.), lysløyper, hoppbakke etc. Klubbhus, lokaler og
lignende er ikke tilskuddsberettigede.
Type anlegg:
Driftsutgifter:
Driftsinntekter:
(Strøm/vask/vedlikehold) (Utleie m. m.)

Totalt:

Sum:

Sum:

Leide anlegg - Tilskuddsberettigede anlegg er baneanlegg (ski, alpin, skiskyting, fotball,
håndball, ridesport, golf, skyting etc.), lysløyper, hoppbakke etc. Klubbhus, lokaler og
lignende er ikke tilskuddsberettigede.
Type/sted:
Antall timer:
Leieutgifter:

Har laget arrangert kretsmesterskap eller andre større arrangement/turneringer o.l.
Oppgi arrangement:
Tidspunkt:
Antall deltagere:

Driftsregnskap/økonomi
Driftskontobeholdning pr. 31.12 (Bank og kasse):
Bygg- og anleggskontobeholdning pr. 31.12 (Bank og
kasse):

Bank:

Kasse:

Bank:

Kasse:

Andre likvide midler: Verdi av aksjer/obligasjoner o.a.
Merk: Spesielle utfyllende merknader/kommentarer kan gis som vedlegg.
Dato:

Underskrift:

