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v/Vibeke Thiblin 

       9. desember 2019 

 

Tilskuddsbrev  
 

Bakgrunn  

Oslo Idrettskrets (OIK) har vedtatt en tiltaksplan for «Idrett for alle». Som del av dette arbeidet har 

Sagene IF søkt om å få være en foregangsklubb for OIK og tatt utfordringen om en særskilt innsats for 

aktivitetsutvikling, deltagelse og posisjon i lokalsamfunnet. 

Sagene IF er med i konseptet foregangsklubb. 

Dette innebærer et partnerskap mellom OIK og idrettslaget, der det forutsettes at idrettslaget går 

foran i arbeidet med å komme nærmere målet om idrettsglede for alle. Vi vil sammen arbeide med 

tiltak og virkemidler for å redusere barrierer for deltagelse i idrettslaget og skape aktivitetstilbud for 

flere barn og unge. 

Mål 

Alle barn og unge skal ha muligheten til å drive idrett med venner i eget nærmiljø. Deltagelse skal 

ikke begrenses av familieøkonomi, etnisitet, kultur, kjønn, legning eller mangel på sportslige 

ferdigheter. Idrettslagets virksomhet skal understøtte frivilligheten i lokalmiljøet. 

Forpliktelser 

Ved mottak av tilskudd forplikter styret i idrettslaget seg til å gjennomføre følgende innen 1.5.20: 

1. Gjennomføre årsmøte i henhold til idrettslagets vedtekter og NIFs lov. 

a. Årsrapporten skal lages i mal som sendes fra IK, og alle områder skal besvares. 

b. Regnskapene skal være konsolidert for hele klubben i oppstilling til Ils årsmøte. 

2. Styret skal svare på verktøyet Bedre Klubb (i klubbadmin) og sende rapporten til IK i 

etterkant av årsmøte. 

3. Idrettslaget skal arbeide med effektiv organisering av idrettslaget, og IK forutsetter at 

følgende er på plass i idrettslaget: 

• Funksjonsbeskrivelser 

• Klar oppgavefordeling internt 

• Fullmakts matrise 

• Maler for regnskapsoppfølging fra aktiviteten  

• Underslagsforsikring 

• Verdier, Visjon og virksomhetside (virksomhetsplan) 

 

 



 
4. Etablere interne retningslinjer for å styre og begrense kostnader for deltagelse. 

Følgende temaer skal omhandles i klubbens retningslinjer: 

• Regler for reiser som foretas i idrettslagets regi 

• Prinsipper for treningstidfordeling internt 

• Prinsipper for fastsettelse av avgifter med oversikt over totalkostnader i den enkelte 

aldersgruppe 

• Regler for utstyrsbehov 

• Prinsipper for organisering av det sportslige apparatet i klubben som sikrer god 

utnyttelse av frivilligressurser  

 

5. Kartlegge og aktivt søke samarbeidsmuligheter/partnerskap med bydel og andre aktører i 

eget nærområde. Eks. skoler/AKS, barnehage, andre idrettslag eller andre relevante 

organisasjoner i samarbeid med IK. 

6. Utarbeide en langsiktig tiltaksplan og igangsette nye aktiviteter i samsvar med målene. 

7. Være en formell partner og mottaker av nye medlemmer gjennom ordningen Aktivitetsguide. 

8. Åpenhet og dialog med OIK om idrettslagets utfordringer og kostnadsdrivende elementer for 

aktivitetene. 

9. Idrettslagets styre, utvalg og ansatte skal gjennomføre kurs og kompetansehevende tiltak i 

samarbeid med IK (kompetansepakken 1-4). 

10. Idrettslaget skal, både internt og eksternt, kommunisere sin posisjon som foregangsklubb 

slik at idrettslagets virksomhet og holdninger blir tydelige for egne medlemmer og 

omgivelsene.  

11. Dokumentere anvendte midler per 30.6.20, og plan for bruk av eventuelle restmidler. 

12. Idrettslaget sender en handlingsplan for neste års aktiviteter til IK innen 31.10.20. 

Det forutsettes at idrettslagets arbeid er forankret i idrettslagets styre og gruppestyrer. 

Idrettslaget vil ha en fast kontaktperson i OIK som følger opp prosesser og møter, og som vil følge 

opp en fremdriftsplan vi har blitt enige om. Arbeidet vil danne grunnlag for videre prosess og tiltak. 

OIKs kontaktperson vil bistå med å utarbeide en rapport om bruken av midlene og oppnådde 

resultater: Henriette Søderstrøm, henriette.soderstrom@idrettsforbundet.no, tel 91316241. 

 

Tilskudd 

Formål Tilskudd 

Oppstart dans og håndball 100.000,- 

Kommunikasjonsprosjekt; mer synliggjøring av 
verdigrunnlag og inkluderingsarbeid 

100.000,- 

Trenerveileder, øke klubbens sportslige arbeid 100.000,- 

Lederprogram for ungdom 200.000,- 

Fond til treningsavgifter 100.000,- 

Totalt 600.000,- 

 

Idrettslaget skal kun benytte tildelte midler i henhold til tildelingsbrevet. 

Annen bruk av midler skal avklares med IK. 

Med vennlig hilsen 

Oslo Idrettskrets 

Magne Brekke, generalsekretær      sign. 
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