
 
 
 

EIDSVOLL KOMMUNE 
KULTUR 

RÅDHUSGATA 1 
2080 EIDSVOLL 

 

SØKNAD OM KOMMUNAL STØNAD 
TIL AKTIVISERING/DRIFT - IDRETTSLAG 

SØKNADSFRIST: 1.april 
 
Driftstilskudd 

Søknadsfrist 1. april.  

Berettiget til støtte er lag/foreninger i Eidsvoll som arbeider for idretts- og kulturformål som 

kommer Eidsvolls befolkning til gode, som bygger på individuelt medlemskap, er åpne for 

alle, og som hovedregel har mer enn 15 medlemmer. Kravet om 15 medlemmer vil kunne 

fravikes i de tilfeller hvor foreninger for en periode opplever rekrutteringsproblemer. I slike 

tilfeller kan stønad gis, begrenset til en tidsperiode på inntil 2 år. Fordeling av tilskudd til 

idrettslag og sang-/musikklag gjøres etter fordelingsnøkkel foretatt av henholdsvis Eidsvoll 

Idrettsråd og Eidsvoll Musikkråd. Interkommunale lag/foreninger, som ellers fyller 

ovenstående forutsetninger, kan i spesielle tilfeller gis støtte. Unntatt fra reglene er 

lag/foreninger som har til oppgave å ivareta medlemmenes yrkesmessige eller økonomiske 

interesser, samt kirkesamfunn og politiske partier. Tilskudd forutsetter at foreningen er 

registrert i kommunens foreningsregister. 

 

Stønad gis til administrasjon av laget, andre lagaktiviteter, samt drift, vedlikehold og bygging 

av idretts- og kulturanlegg. Med søknaden må følge:  

● Siste års reviderte regnskap  

● Årsberetning med medlemstall og kontingentsatser  

● Budsjett og/eller eventuelt kostnadsoverslag  

● Rusfrierklæring – en bekreftelse der søkeren forplikter seg til å holde sitt miljø rusfritt. 
 

 

 

Foreningens navn: 
 

  

Foreningens adr: 

 

  

Leders navn: 

 

  

Leders adr: 
 

  

Kasserers navn: 
 

  

Kasserers adr: 

 

  

   

Lagets/foreningens kontonr: 

 

Lagets/foreningens organisasjonsnr: 

 
 
 
 



Antall medlemmer i idrettslaget:     
(i henhold til Idrettsregistreringen  

 
Skjemaet sendes: Eidsvoll Kommune 
        Kultur 
                    Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll 
                                
                               eller pr. mail til: post@eidsvoll.kommune.no  
 
Spørsmål kan rettes til: 
Eidsvoll kommune, kultur v/Egil M. Dahlum, telefon 66 10 71 07 / 917 47 544 
 

 

Vedlegg:  

 Siste års årsberetning m/underskrifter 

 Siste års regnskap m/ underskrifter og godkjent revisjonsberetning 

Regnskapet skal føres etter standard kontoplan.  

Godkjent regnskap består av både resultatregnskap og balanse. 

          (Ingen søknad vil bli innvilget uten disse vedleggene) 

 

 

KOMMUNALE MIDLER: 

(Utbetales av Eidsvoll kommune) 

 

1. Tilskudd til alle lag/foreninger (22,5 % av tildelte midler) 

 Tildeling etter antall medlemmer 

 

2.        Tilskudd til driftsutgifter på eget anlegg (72,5 % av tildelte midler): 

Etter søknad. 

 

3.        Tilskudd til Eidsvoll Idrettsråd (5 % av tildelte midler): 

Kurs – aktiviteter 
 

 

 

SØKNAD FRA LAGENE/FORENINGENE TIL PUNKT 2 – EGET ANLEGG 

 

 

Tall fra siste avlagte regnskap – 2014 - MÅ FYLLES UT 

 Kto. 6320: Offentlige utgifter (renovasjon, vann og avløp) …..  Kr. ____________________ 

 Kto. 6340: Lys og oppvarming.…………….…………………….. Kr. ____________________ 

 Kto. 7500: Forsikring av anlegg …………………………………… Kr. ____________________ 

 Kto.    ………………………………………..… kr. ____________________ 

 Kto.    ………………………………………..… kr. ____________________ 

 Kto.    ………………………………………..… kr. ____________________ 

 Kto.    ………………………………………..… kr. ____________________ 

 Kto.    ………………………………………..… kr. ____________________ 

 

 Til sammen ………………………………….................................... Kr. ____________________ 

 

Utgifter som går til drift av egne anlegg i idrettslaget, for eksempel kunstgjødsel, snørydding, vedlikehold 

av anlegg, reparasjoner/vedlikehold av utstyr og drivstoff til anleggsutstyr føres 

på de åpne linjene. Fyll ut kontoklasse, tekst og kronebeløp. 

 

NB! TALLENE MÅ DOKUMENTERES I REGNSKAPET 

        (Kto. = kontoklasser iflg. idrettens kontoplan) 

 

 

□ Søker forplikter seg til å holde sitt miljø rusfritt 

  



Sted - dato: ……………………………………………….. 

 

 

…………………………………         …………………………………….             

underskrift – leder     underskrift - kasserer 
   

  

 

 


