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RETNINGSLINJER FOR M.O.I. TRENINGSSTIPEND
1. GENERELT
M.O.I. kan dele ut treningsstipend innenfor rammen av årlig budsjettert beløp til formålet og
hensyntatt foreningens økonomiske situasjon.
2. STIPENDETS FORMÅL
Treningsstipendet er et personlig stipend som utbetales den enkelte utøver direkte. Formålet
er å bidra til å forsterke utøverens sportslige fremgang og gi en positiv profilering av M.O.I.
3. SØKNADSKRITERIER
Hovedstyret kan tildele følgende stipend til søkere som tilfredsstiller krav for 3 ulike kategorier
basert på klubbens økonomiske situasjon og antall søkere:
Kategori 1

14 000 kr (2017)

Kategori 2

7 000 kr (2017)

Kategori 3

3 000 kr (2017)

Følgende kriterier legges til grunn for tildeling av stipend i de ulike kategoriene:
Kategori 1
•
•
•

man fyller 16 år i søknadsåret, eller er eldre
deltar i nasjonale konkurranser og presterer høyt oppe på resultatlistene
viser god fremgang over tid og viser potensiale til videre utvikling

Kategori 2
•
•
•
•

man fyller 16 år i søknadsåret, eller er eldre
deltar i nasjonale konkurranser
er topp 3 i sin gren i kretsen
viser god fremgang over tid og viser potensiale til videre utvikling

Kategori 3
•
•
•
•

man fyller 16 år i søknadsåret, eller er eldre
har hatt god fremgang over tid og viser potensiale til videre utvikling
er allsidig og viser treningsiver og god holdning til å kunne prestere på sikt
man bidrar positivt i gruppa

Har man tidligere hatt gode resultater, men har av ulike årsaker vært forhindret til å
prestere i konkurranser p.g.a sykdom/skade kan man likevel få tildelt stipend.
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Fellesbestemmelser:
•

Det vil i tillegg til kriteriene over benyttes et visst skjønn basert på generell deltagelse i
konkurranser og nivå på grenen.

•

Utøvere som er med i mange grener kan ikke tildeles stipend for flere grener, men de
ulike resultatene kan være med å styre styrke utøverens mulighet for stipend.

•

Utøveren skal på en positiv måte representere MOI og foreningens sponsorer (spes.
generalsponsor) under trening og konkurranser samt situasjoner hvor det blir tatt bilder
til aviser m.m.

•

Utøvere som i konkurranser er pålagt andre sponsoravtaler, gjennom deltakelse på
kretslag, regionale eller nasjonale team, skal, så langt det er mulig, profilere MOI og
foreningens sponsorer på andre måter.

•

For utøvere som i liten grad kan eller vil profilere MOI og klubbens sponsorer, kan MOI
vurdere reduksjon i stipendets størrelse.

Gruppene kan utover dette tildele stipend til søkere som ikke tilfredstiller kriteriene til stipend
fra hovedstyret basert på egne kriterier. Søknadsfristen er 1. oktober for alle søkere. Utøveren
skal representere M.O.I. ved konkurranser og binder seg til å representere klubben også minst
ut påfølgende sesong.
4. INNSTILLING FRA GRUPPENE
Gruppestyrene leverer innstilling til arbeidsutvalget innen søknadsfristen på aktuelle
kandidater som hovedstyret skal behandle.
Gruppestyrene skal i sin innstilling minimum redegjøre for følgende:
•
•
•
•
•
•

utøverens navn
utøverens tilknytning til M.O.I. de siste år
utøverens sportslige resultater siste sesonger
utøverens ambisjonsnivå for kommende sesong(er)
gruppens økonomiske bidrag til utøveren og gruppens økonomiske situasjon
Det skal opplyses i søknaden hvordan vedkommende vil profilere MOI og
klubbens sponsorer. Om utøveren er på lag eller team skal navnet på disse
opplyses.

Arbeidsutvalget står fritt til å innstille flere kandidater.

5. TILDELING AV STIPEND
Arbeidsutvalget skal foreta en samlet vurdering av utøverne, basert på innstilling fra gruppene.
Arbeidsutvalget utsender et resymé av søknadene før hovedstyremøtet i oktober, og legger
frem sin innstilling til møtet. Vedtak skal fattes på oktobermøtet.
6. UTBETALING AV STIPEND
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Arbeidsutvalget informerer alle kandidater som hovedstyret skal avgjøre om vedtaket. Den
enkelte gruppe står for overrekkelse/utbetaling av stipend etter at midler er overført fra
hovedkasserer.
Stipendet skal utbetales innen 15. november hvert år.
Utøveren er selv ansvarlig for å orientere seg om de skattemessige konsekvenser av inntekter
og kostnader knyttet til sin sportslige satsing, inkludert eventuelt dokumentasjonskrav,
rapporteringskrav til ligningsmyndigheter mv.
Hovedstyret […]

06.10.20
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