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                 Oslo, 30. april 2012 

 

Refusjon av anleggs- og lokalleie 2012 

 

Vedlagt finner dere søknadsskjema for delvis refusjon av anleggs- og lokalleie. Det kan søkes 

om delvis refusjon av utgifter ved leie av anlegg og lokaler til trening for medlemmer.  

- Utgiftene må være for trening for klubbens medlemmer under seniornivå. 

- Utgiftene må være betalt i tidsrommet 1. mai 2011 til 30. april 2012. 

- Utgiftene må dokumenteres med kopi av kvitteringer for utført betaling og kopi av 

faktura. (OBS! Mange mister mulige støttebeløp fordi de slurver med dokumentasjonen.)  

- Trening i kommunale idrettsanlegg eller skolenes gymnastikksaler kan det ikke søkes 

refusjon for. 

- Ordningen omfatter også organisert trening i alpinbakker og hoppbakker med delvis 

dekning av utgifter til skiheiser (søknad via Oslo Skikrets). 

- Ordningen gjelder idrettslag og særkretser/regioner. 

- Klubber som ikke har søkt om hodestøtte eller andre kommunale bidrag (frist 1. februar) 

må innen 1. september sende inn regnskap for 2011, årsberetning for 2011, budsjett for 

2012 og protokollen fra årsmøtet hvor disse dokumentene ble behandlet. 

 

Søknadsfrist er 1. juni 2012. Da må søknadsskjema og vedlegg (dokumentasjon av betaling, 

se ovenfor) være Oslo Idrettskrets i hende. 

 

Søknadsskjema og dokumentasjon må sendes/leveres inn i papir til Oslo Idrettskrets, 

Ekebergveien 101, 1178 Oslo. Søknaden må signeres. 

 

Utfyllende retningslinjer finner dere på www.idrett.no/oslo -> tilskudd -> Bidrag fra Oslo 

kommune 2012. 

 

Kretsstyret i Oslo Idrettskrets vedtok 16. april 2012 en hovedfordeling av de kommunale 

bidragene fra Oslo kommune. Her ble det vedtatt å fordele kr. 5 900 000 på denne ordningen 

og kr. 600 000 til refusjon av heiskort. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Oslo Idrettskrets 

 

         
Ingrid Tollånes      Øyvind Nedre 

generalsekretær      økonomisjef 
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