Vedtatte retningslinjer for tilskudd til medlems- og treningsavgift for barn og
unge t.o.m 19 år

Det er ingen søknadsfrist. Søknadsskjemaet er åpent året rundt.

Tilskudd skal gå til å dekke medlemskontingent og treningsavgift for inneværende
kalenderår.

Formålet med ordningen
Tilskuddet skal bidra til at barn og unge i Sarpsborg kommune får mulighet til å delta i organisert
fritidsaktivitet, uavhengig av økonomisk og sosial situasjon.
Søknaden kan gjelde både medlems- og treningsavgift i ulike organisasjoner innenfor idrett, kultur
eller andre organiserte aktiviteter som har barn og unge t.o.m 19 år som målgruppe.

Hvem kan søke?
Åpne og demokratisk sammensatte organisasjoner/lag/foreninger kan søke på vegne av
medlem/medlemmets familie. Søker må dokumentere at de har medlemsavgift, prisen på denne og
antallet medlemmer i foreningen. Søker må også være registrert i brønnøysundregisteret og ha eget
organisasjonsnummer.
Org./lag/forening står som søker og fyller ut et elektronisk søknadsskjema sammen med
deltageren/familien til deltageren.
Sosiallærer/andre lærere kan kontakte aktuelle lag og foreninger og be dem om å søke for en
deltaker.
Målgruppen er deltagere som ikke har mulighet til å betale for medlems- og/eller treningsavgift.
Tilskuddet går ikke til å dekke innkjøp av bekledning, utstyr, deltakelse i turneringer eller treningsleir.
Det trengs ingen dokumentasjon for å bekrefte betalingsevne. Laget/organisasjonen står som
ansvarlig søker på vegne av deltageren og gjør selv en vurdering av behovet. Behovet må beskrives i
søknaden.
Det kan søkes om å få dekket inntil kr. 3000,- av utgiftene tilknyttet medlems- og treningsavgift hvert
år.
Familier som ønsker å benytte seg av denne ordningen kan ta direkte kontakt med aktuell forening
eller kontakte lærer på skolen der barnet/ungdommen går, så vil de kunne bistå. Bistå kan også
Sarpsborg idrettsråd og Sarpsborg Musikkråd. Kontaktinformasjon til disse finnes på kommunens
nettside.

Lag/foreninger og organisasjoner kan også selv bruke ordningen aktivt for å rekruttere deltagere som
av ulike grunner ikke har anledning til å delta.
Det kreves ingen rapportering eller regnskap.

Sarpsborg Musikkråd. Kontaktinformasjon til disse finnes på kommunens nettside.

