Forslag til
fondsforvalting på
avkastning IL
Skrim

Slik ønsker et
samlet
hovedstyre at vi
gjennomfører
dette.

• IL Skrim ved årsmøtet vedtar
at kroner 500.000.- skal
avsettes årlig med følgende
underliggende
fordelingsprinsipper.
• De 2 første årene anses som
en prosjektperiode og
midlene vil i denne perioden
bli tatt fra hovedstyret sin
Bedrifts+ konto.
Dette også for å gi
kapitalfondet ytterligere 2 år
på å hente inn fordelene med
«renters-rente» på fremtidig
avkastning.
• Av overført avkastning så
øremerkes 40% til et
utviklingsfond for
Skrimutøvere .
• 30% avsettes til midler til
anlegg/prosjekt utvikling som
de forskjellige tilknyttede
grupper kan søke på.
• 30 % avsettes og overføres HS
for deldekning av kommunal
husleie på klubbhus.
• Årsmøtet vedtar til enhver tid
eventuelle
korreksjoner/endringer i
tiltaket basert på
dokumentasjon fra
Hovedstyret.

• Eksempel.
500.000- årlig uttak.
• 200.000.- (40%) settes i
utøverfond som kan søkes
på individuelt og/eller
lagsvis.
• 150.000.- (30%)går inn i
prosjekt/anleggsfond som
gruppene kan søke på.
(etterskuddsvis etter
oppgjort årsoppgjør)
• 150.000.- går inn som
utgiftsdekning klubbhus
leie.

Hvilke kriterier
bør ligge til
grunn for
fordeling av
midler til
utøvere
og/eller lag ?

• Det forutsettes at utøver/lag er
medlem av og representerer IL
Skrim.
• Det kan søkes om støtte til
nasjonale og internasjonale
representasjoner. Herunder
Norges cup, NM, Hovedlandsrenn,
Nasjonale serier og deltakelse i
turneringer/konkurranser i
utlandet.
• Tildeling skal ikke være
resultatbasert men
deltakerbasert.
• Det skal sendes søknad til
gruppestyrene innen utgangen av
oktober hvert år, gruppestyrene
innstiller og/eller avslår før de
videresender til HS for endelige
vedtak. Utdeling i månedsskiftet
februar/mars påfølgende år.
• Tildelte midler gis direkte til
utøver/lag og ikke via
særgruppenes styrer.
• Utdelingene gjøres på et felles
arrangement med innbudte
utøvere og foresatte.
• Hovedstyret vil annonsere
søknadsinvitasjon på IL Skrim sine
digitale plattformer i god tid før
utløpsfrist for innsendelse.

Hvordan skal dette fordeles?

• Individstøtte enkeltutøvere
kroner 3000.- per år per
individ.
• Lagstøtte kroner 500.- per hode
per år, per søknadsberettigede
lag.
• Hovedstyret godkjenner eller
forkaster innkommende
søknader etter anbefalinger fra
gruppestyrene.
• Ikke benyttede midler
overføres til neste års
tildelinger.
• Søknadsrett gjelder utøvere/lag
i alderen 13 til 20 år.
• Ved VM eller EM medaljer
deles det ut en begeistringsoppmerksomhet på kroner
10.000.- uavhengig av om det
er individuelle eller lagsutøvere og uavhengig av alder
• Tilsvarende begeistringsoppmerksomhet tildeles NMvinnere med kroner 7500.også uavhengig av alder.

Hvilke kriterier
bør ligge til
grunn for
fordeling av
midler til
særidrettsgruppene

• Det forutsettes at
særidrettsgrenen er medlem av
og representerer IL Skrim.
• Det kan søkes om støtte til sosiale
fellestiltak innenfor særgruppen.
• Det kan også søkes om midler til
grunn eller videreutdanning av
yngre trenere/dommere med
medlemskap i egen klubb.
• Det kan søkes om midler til
anleggsutvikling på anlegg
innenfor IL Skrim sin
eiendomsportefølje.
• Det skal sendes søknad til
hovedstyret innen november
hvert år med utdeling i
månedsskiftet januar/februar
påfølgende år.
• Det kan søkes om midler til
innkjøp av utstyr inventar som er
til almen utnyttelse for hele
særidrettsgruppen.
• Utdelingene gjøres på et felles
arrangement med innbudte
utøvere og særidretts-styrer.

Hvordan skal dette fordeles?

• Det skal sendes inn en
prosjektbeskrivelse med
budsjettramme vedlagt.
• Hovedstyret godkjenner eller
forkaster innkommende
søknader. Ved store
investerings-søknader kan
Hovedstyret vedta å støtte
prosjektet med deler av
søknadsbeløpet.
• Ikke benyttede midler
overføres til neste års
tildelinger.
• Søknadsrett gjelder alle IL
Skrim sine særidrettsgrupper,
herunder inkludert
Skrimreserven og Allidretten.

• Det settes ikke krav til at
prosjektene skal være
tippemiddelberettiget.
• Fremtidige mva godkjente
refusjoner på anlegg og/eller
utstyr tilfaller Hovedstyret.

ER VI KLARE FOR Å GI LITT
TILBAKE TIL VÅRE
UTØVERE OG ALLE VÅRE
FANTASTISKE FRIVILLIGE ?
• Vi vil kanskje klare å beholde våre eldre ungdommer
lengre.
• Uten utøvere og alle de som står bak, ingen klubb å
være glad i!
• Vil gi en økt stolthet av å være en «skrimmer» og en
følelse av at all innsatsen man legger ned både blir lagt
merke til og verdsatt.
• Vil kunne begrense frafall og i beste fall øke
tilstrømmingen av eldre utøvere, både indivuduelt og
på lags/gruppe – nivå.

• Mange utøvere som flytter ut av byen kommer tilbake
igjen når de skal stifte familie. Hvis disse har gode
erfaringer med klubben så er dette både nye
medlemmer og «ny/gamle» frivillige som da vil velge IL
Skrim.

