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










drive aktivitet for barn og unge (ikke til foreninger med bare voksne medlemmer)
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
ha minst 10 aktive medlemmer m/bostedsadresse i Haugesund
ha minst 8 samlinger pr. år for medlemmene (utenom styremøter o.l.)

Som medlem regnes




en person som individuelt har meldt seg inn i organisasjonen og bekreftet sitt medlemskap
ved årlig innbetaling av kontingent.
familiemedlemskap, men alder på medlemmene i familien må spesifiseres da disse vurderes
særskilt.
foreninger som 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





støttemedlemmer
bedriftsidrettslag
bedriftsforeninger
andre organisasjoner som primært skal ivareta medlemmenes eller utenforstående sine
økonomiske og yrkesmessige eller kommersielle interesser, med formål i strid med lov eller
politivedtekter.

Unntak
Det kan gjøres vedrørende antall medlemmer og størrelse på kontingent, i spesielle tilfeller.
Beregning av tilskudd
Det kan gis tilskudd til delvis dekning av utgifter lag og organisasjoner har til sin ordinære drift.
Som ordinære driftsutgifter regnes bland annet utgifter til




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

Tilskuddets størrelse blir vurdert ut ifra følgende kriterier




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

Søknaden må inneholde




årsmelding/årsberetning fra foregående år
revidert regnskap fra siste driftsår
budsjett for inneværende år

Søker forplikter seg til å oppgi korrekt informasjon og samtykker til å oppgi relevant data på
oppfordring fra kommunen.
Søknadsfrist: 15. mars

4.1.2. Ekstrastøtte
Visse grupper kan innvilges ekstrastøtte, i tillegg til ordinært driftstilskudd.
Det gjelder blant annet






Paraplyorganisasjoner
Foreninger med få medlemmer, som utfører oppgaver som mange, spesielt barn og unge
og/eller vanskeligstilte grupper, får glede av
Korps/skolekorps, orkester og kor (utgifter til instrumenter, noter, uniformer og annet særlig
kostbart utstyr)
Funksjonshemmede
Eldre- /pensjonistforeninger

