STATUTTER FOR TILDELING AV STIPEND TIL AKTIVE IDRETTSUTØVERE
I PORSGRUNN KOMMUNE.
1. Det tildeles hvert år personlige stipend til aktive idrettsutøvere i Porsgrunn
kommune. Stipendets størrelse kan variere mellom 2.500 og 10.000 kroner. Beløp
som disponeres til utdeling fastsettes hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen.
2. Stipendet skal ha som formål å motivere og stimulere til videreutvikling av idretten i
Porsgrunn gjennom at idrettsutøvere fortsatt ønsker å drive sin idrett som gode
ambassadører for kommunen. I tillegg skal det være til hjelp for talenter og
lovende utøvere i deres utvikling.
3. Utøvere som det kan søkes stipend for, bør kunne vise til gode sportslige
resultater på nasjonalt nivå innen en eller flere idrettsgrener, eller gjennom
uttalelser fra faglig kvalifiserte ledd, bekrefte at det finnes et betydelig
utviklingspotensiale i utøveren. Engasjement i laget utover sin egen personlige
utvikling, vil bli tillagt vekt i vurderingen.
4. Utøveren må representere et idrettslag som er hjemmehørende i Porsgrunn og
forplikte seg til å representere idrettslaget minst i påfølgende sesong etter
tildelingen. I helt spesielle tilfeller, hvor utøveren ikke har mulighet for å drive sin
idrett på et høyere plan innen et av kommunens egne lag, kan utøvere som
representerer et utenbys lag, men bosatt i Porsgrunn, komme i betraktning.
5. Begrunnet søknad må sendes inn av det laget utøveren representerer. Treningsog konkurranseplaner, oversikt over oppnådde idrettslige prestasjoner og andre
kvalifiserende faktorer, skal vedlegges.
6. Søkerlagene må forplikte seg til å sende skriftlig rapport om stipendmottakerne i
forhold til følgende: oppnådde resultater, opptak i forbundsgrupper e.l., om
utøveren fortsatt er medlem av laget/bosatt i kommunen og hvilke sportslige mål
utøveren har for framtida. Rapporten må sendes innen ett år etter at tildeling er
foretatt.
7. Kandidater som har mottatt stipend tidligere, må kunne vise til en dokumentert
nivåheving i forhold til oppnådde resultater før tidligere tildeling, samt at utøveren
fortsatt har utviklingsmuligheter innen idretten.
8. Porsgrunn Idrettsråd foretar utvelgelse av stipendmottakere. Ordningen
administreres av kulturetaten i Porsgrunn kommune. Søknadsfristen settes hvert
år til 30. april.
Vedtatt i hovedutvalg for kultur og undervisning i møte 19.04.95 i sak 043/95.

