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Foreningen må selv registrere seg /oppdatere lagsopplysninger på foreningsregisteret til Porsgrunn kommune på 
 www.porsgrunn.kommune.no/foreningsregister  før søknaden sendes inn.  
Dette gjelder både hovedforening og evt. undergrupper. 
Kryss av under, når dette er gjort.

Ja, vi har registrert hovedforeningen på foreningsregisteret .

Ja, vi har registrert alle våre undergrupper i foreningsregisteret .

OBS! Opplysninger på skjemaet og i foreningsregisteret skal samsvare. 

1. KONTAKTOPPLYSNINGER OM FORENINGEN

FORENINGENS NAVN: FORENINGENS LEDER:

TELEFON: E-POST:

FORENINGENS POSTADRESSE: NETTSTED:

KONTONUMMER: FORENINGENS KASSERER:

TELEFON: E-POST
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2. Medlemstall m.m pr. 31.12. (sist år)

Oppgitte medlemstall skal samsvare med innbetalt medlemskontingent.

2.1  For idrettslag tilsluttet Porsgrunn Idrettsråd (PIR):

Medlemstall hentes av kommunen fra idrettsregistreringen. 

2.3  Totalt medlemstall i foreningen (alle foreninger):

Medlemskontingent m.m. Kr: For hvem?

Spesifiser hvis flere satser:

2.2  For ungdomsorganisasjonene:

Aldersfordeling Under 19 år 19 år og eldre

Antall aktive medlemmer:
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3. UNDERGRUPPER

Navn på eventuelle undergrupper i foreningen: (for idrett også barneidrettsskoler):

4. VEDLEGG TIL SØKNADEN

Følgende vedlegg skal følge med denne søknaden - ellers vil den ikke bli behandlet: 
4.1  Regnskap for siste år: Undertegnet av kasserer og revisor 
4.2  Budsjett for skoleåret: På foreningens eget budsjettoppsett ut fra vedtatt kontoplan 
4.3  Årsmelding for siste år.

6. TILLEGGSOPPLYSNINGER

Før opp momenter som foreningen mener kan ha betydning for den skjønnsmessige delen av driftstilskuddet:

5. ANDRE VEDLEGG

Følgende papirer legges ved (kryss av):

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

For hver undergruppe skal det utfylles et eget skjema som vedlegges dette skjemaet. 

Undergruppeskjema med vedlegg  Antall (se pkt 3.): 

Annet: 

UNDERSKRIFT:

Dato: Sted: Leders underskrift:
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7. ORIENTERING OM TILSKUDDSORDNINGENE DEL 1

Porsgrunn kommune yter driftstilskudd til foreninger innenfor følgende felt: Idrett, musikk, friluftsliv og barn/unge. Retningslinjer er 
vedtatt av Utvalg for barn unge og kultur, 3.12. 2008 med endringer vedtatt i bystyret 21.6.12.  

1     Alminnelige bestemmelser
Økonomisk støtte til organisasjoner hjemmehørende i Porsgrunn kommune fordeles av kultursjefen etter delegert  
fullmakt fra utvalg for barn, unge og kultur. Kultursjefen skal innhente uttalelser fra paraplyorganisasjonene før  
fordelingen. Tilskudd fordeles hvert år i den utstrekning Porsgrunn bystyre har avsatt midler til formålet.

Organisasjoner som søker økonomisk støtte må være registrert i kommunens foreningsregister med navn og adresse på organisasjon, 
navn på leder og bankkontonummer.

Organisasjonen må ha vedtatte lover/vedtekter for virksomheten, være åpen for alle og bidra til et aktivt foreningsliv i Porsgrunn.

Søknaden skal inneholde alle opplysninger og vedlegg som er kreves i søknadsskjema. Søknaden skal være undertegnet. Regnskapet 
skal føres etter Norsk Standard kontoplan eller overordna organisasjonsledds kontoplaner og undertegnes av kasserer og revisor.

Evt. uoppgjorte fordringer fra Porsgrunn kommune mot organisasjoner går til fradrag før bevilget tilskudd utbetales.

Tilskudd utbetales bare til registrert bankkonto.

Utvalg for barn, unge og kultur, som også er kontrollkomité, kan kreve å få fullstendig regnskap og revisjonsrapport fra organisasjo-
nens virksomhet fremlagt til kontroll. 

For innsending med e-post godtas innsending fra foreningens eller ans. persons e-postadresse. 

2         Driftstilskudd 
2.1     Driftstilskudd gis bare til organisasjoner som fyller bestemmelsene i pkt. 1 over. 

2.2     Driftstilskudd kan brukes til daglig virksomhet i organisasjonen. 

2.3     Driftstilskuddet fordeles på organisasjonene etter fordelingsnøkkel som fastsatt av Utvalg for barn, unge og kultur - se under. 
Driftstilskuddet bør ikke overstige 50 % av utgiftene til drift av de lokale aktivitetene. 
Medlemskontingenten bør utgjøre en rimelig del av inntektskilden til laget.
Søknadsfrist er 30. april. For sent innkomne søknader prioriteres ikke. Det benyttes fastsatt søknadsskjema.
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7. ORIENTERING OM TILSKUDDSORDNINGENE DEL 2

Fordeling av støtte: 

Idrettsorganisasjoner – drift av lag 
Medlemstall for aktive medlemmer registrert pr 1. januar i idrettsregistreringen (NIF), benyttes ved fordeling til aldersgrupper.
• 30 % grunnstøtte. Grunnstøtten deles ut etter følgende skala: 
       - 1 poeng til hovedlag
       - 1 poeng til hver undergruppe
      - 2 poeng til barneidrettsskoler 

• 20 % aldersgruppe 0 - 12 år
• 35 % aldersgruppe 13 - 19 år
• 10 % aldersgruppe 20 – 25 år
• 5 % etter skjønn 

Ungdomsorganisasjoner - drift av lag
(ungdomsorg. tilknyttet en hovedforening må oppfylle kriteriene i pkt 1)
• Tilskuddsbeløpet fordeles pr. hode til medlemmer under 19 år 

Sang- og musikkorganisasjoner
Aktivitetstilskudd gis til musikkorganisasjoner tilsluttet Porsgrunn Musikkråd.

Friluftsorganisasjoner
Fordeles til aktiviteter/prosjekter etter søknad.

Tilskudd til lavterskel og folkehelsetiltak.
Søknad om tilskudd til lavterskeltilbud og folkehelsetiltak i forhold til fysisk aktivitet sendes på eget ark (ikke søknadsskjema) med 
beskrivelse av tiltaket inkludert hvilke grupper det er rettet mot. I tillegg vedlegges finansieringsplan og budsjett. Søkere kan være alle 
som fyller bestemmelsene i pkt 1.

HUSK SØKNADSFRIST 30. APRIL
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