SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD 2019 Gjelder ikke idrett
Søknadsfrist 15. mars
Det er bestemt at husleietilskudd tas inn i tilskuddsordningen for 2019, retningslinjene
blir klare etter bystyret 13.mars.
Vedlagt søknaden skal det følge:
1. Medlemsoversikt med navn, fødselsår og adresse (inkl. navn på familiemedlemmer)
2. Årsmelding foregående år
3. Revidert regnskap fra siste driftsår
4. Budsjett for inneværende år
*Opplysninger mrk. med * publiseres i foreningsregisteret på www.haugesund.no/forening

*Foreningens navn: _______________________________________________________
*Foreningens kontaktperson:________________________________________________
*Adresse:_______________________________________________________________
*Postnr./sted: ____________________________________________________________
*Telefon privat:____________________ *Telefon mob.: _________________________
*E-post adresse: __________________________________________________________
*Foreningens web-adresse: _________________________________________________
*Foreningens foreningslokale: _______________________________________________
Søknadsansvarlig:

_____________________Tillitsverv:_________________________

Tlf. (søkn.ansv.) :_________________________________________________________
Post-/bankgiro for utbetaling av tilskudd:
Sted og dato:

__ __ __ __ . __ __ . __ __ __ __ __

___________________ ____________________________________
Ansvarlig underskrift

Jeg er kjent med søknadskriteriene for tilskudd fra Haugesund kommune, og er klar over at uriktige eller
manglende opplysninger kan gi redusert eller bortfall av tilskudd.

NB! I de tilfeller en organisasjon har en eller flere underavdelinger/grupper, skal
hovedorganisasjonen i kommunen (idrettslaget, menigheten e.l.) sende en felles søknad som
omfatter alle underavdelinger.
Søker må selv fylle ut rubrikkene i søknadsskjemaet, ikke vise til innholdet i vedlegg.
Søknader med mangler og søknader poststemplet etter søknadsfristen vil normalt bli avslått.
Tilskudd som utbetales på feilaktige premisser medfører tilbakebetalingsansvar.
Når det gjelder generelle betingelser for tilskudd, vises det til retningslinjene i ”Oversikt over
tilskuddsordninger, stipender og priser i Haugesund kommune” vedtatt 25.01.06, sak 13/06 .
Søknaden skal sendes til:

Haugesund kommune
Postboks 2160
5504 Haugesund
tlf:52 74 30 00 telefaks 52 74 32 52

e-post: postmottak@haugesund.kommune.no
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Foreningens og evt.
underavdelingenes*
hovedgjøremål

Dersom flere avdelinger,
oppgi ansvarlig leder for den
enkelte aktivitet/avdeling

Antall betalende
medlemmer pr. 31.12
(inkl. familiemedlemmer)
0-5
år

6-12
år

13-19 over
år
20 år

Antall
samlinger

Klokkeslett

pr.
uke

Fra

pr.
mnd

Varighet:

Til

Navn:
Adr.:
Tlf.:

Navn:
Adr.:
Tlf.:

Navn:
Adr.:
Tlf.:

Navn:
Adr.:
Tlf.:

Navn:
Adr.:
Tlf.:

=

Sum betalende medlemmer i foreningen:

Ant. familie- Kontingent
medlemsskap pr. familie:

Hvor mange av disse er familiemedlemmer?
Dersom foreningen er opprettet regionalt, hvor
mange av medlemmene er bosatt i Haugesund?
Medlemskontingent pr. person pr. år:

*

Totalt innkommet medlemskontingent siste år:
=
Underavdeling: Selvstendig arbeidende avdeling/aktivitet som har til oppgave å ta seg av en spesiell del av
foreningens/organisasjonens virksomhet, eller som arbeider innenfor et spesielt geografisk område og som
har minimum 10 betalende medlemmer. Støttemedlemmer skal ikke tas med.

Søker foreningen andre kommuner?
Leier foreningen lokale?
Eier foreningen eget bygg?

 Nei  Ja Hvilke?______________________
 Nei  Ja (søknad om husleietilskudd side 3)
 Nei  Ja (søknad om tilskudd side 3)

Regnskapsresultat siste driftsår:
Inntekter
kr.

Utgifter
kr.

Resultat
= kr.
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SØKNAD OM HUSLEIETILSKUDD
1. For foreninger som leier bygg:
Adresse:
INNTEKTER FREMLEIE

DRIFTSUTGIFTER

Spesifiser inntektene

Siste driftsår

kr

Husleie

kr

kr

Strøm

kr
Sum kr

Sum kr

- Sum fremleieinntekter kr
Netto Driftsutgifter = kr
2. For foreninger som eier bygg:
INNTEKTER V/ UTLEIE AV BYGGET
Spesifiser inntektene

DRIFTSUTGIFTER
Siste driftsår

kr

Strøm

kr

kr

kr

kr

Kommunale
gebyrer/eiendomsskatt:
Forsikringer

kr

Renhold:

kr

kr

Anleggsmessig vedlikehold:

kr

kr

Renter –lån til anlegg

kr

Sum kr

kr

Sum kr
- Sum Leieinntekter kr
Netto Driftsutgifter = kr

NB! Ovennevnte poster må fremkomme i revidert regnskap.

Skriv kort om foreningens formål, målgruppe og aktiviteter, samt eventuelt andre
opplysninger som kan ha betydning for søknaden (bruk evt. eget ark):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ordinært driftstilskudd
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Aktuelt for
Alle organisasjoner som driver kultur-, idretts- og nærmiljøarbeid og arbeid for vanskeligstilte grupper i
Haugesund kommune. For å få driftstilskudd må organisasjonen:








Ha hovedtilholdssted i Haugesund
være åpen for alle,
ha en demokratisk oppbygging, egen økonomistyring og egne vedtekter,
ha et demokratisk valgt styre,
bygge på individuelt medlemskap,
ha en medlemskontingent på minst kr 100,- pr år. (foreninger som mottar gaver/kollekt er også
berettiget, eksempelvis søndagsskoler. Disse må imidlertid føre frammøteprotokoll og ha minst 50
% frammøte.)
ha minst 10 aktive medlemmer m/bostedsadresse i Haugesund,
ha minst 8 samlinger pr. år for medlemmene (utenom styremøter og lignende).

Som medlem regnes person som individuelt har meldt seg inn i organisasjonen og bekreftet sitt medlemskap
ved årlig innbetaling av kontingent.
Familiemedlemskap er tilskuddsberettiget, men alder på medlemmene i familien må spesifiseres da disse
vurderes særskilt. Støttemedlemmer skal ikke føres opp da de ikke er tilskuddsberettiget.
Foreninger som er opprettet regionalt eller har under 60 % av medlemmene hjemmehørende i Haugesund får
støtte etter det antall medlemmer de har fra Haugesund.
Følgende foreninger er ikke berettiget til driftstilskudd:





bedriftsidrettslag, bedriftsforeninger o.a.
organisasjoner som primært skal ivareta medlemmenes eller utenforståendes økonomiske og
yrkesmessige eller kommersielle interesser,
med formål i strid med lov eller politivedtekter.

Unntak vedr. antall medlemmer og størrelse på kontingent kan gjøres i spesielle tilfeller.
Grunnlag
Det kan gis tilskudd til delvis dekning av utgifter lag og organisasjoner har til sin ordinære drift. Som ordinære
driftsutgifter regnes bl.a. utgifter til:





administrasjon,
kontormateriell/telefon/porto.
aktivitetsmateriell/utstyr o.a.

Tilskuddets størrelse blir vurdert ut i fra følgende kriterier:





alders sammensetning ( barn 0-5 år = 1X, 6-12 år = 2X og ungdom 13-19 år = 3X)
aktivitetshyppighet
ledertetthet

Vedlagt søknad skal følge:






Medlemsoversikt med navn, fødselsår og adresse
Årsmelding/årsberetning fra foregående år
Revidert regnskap fra siste driftsår
Budsjett for inneværende år

Søknadsfrist 15. mars
Beregning
Bevilgning fastsettes politisk hvert år av Haugesund bystyre under budsjettbehandlingen. Tilskuddsutvalget
fastsetter fordeling av rammene. Det benyttes en egen utregningsmodell.

Husleietilskudd

For informasjon se retningslinjene pkt. 4.3

Ekstrastøtte

Noen grupper kan innvilges ekstrastøtte i tillegg til ordinært driftstilskudd, for nærmere informasjon se pkt.
4.1.2 i retningslinjene.

Informasjon

Henvendelse til Servicesenteret, tlf 52 74 30 00 eller www.haugesund.no/forening

