Snøskuterseksjonen inviterer klubber til å
søke

Seksjon snøskuter ønsker å starte sesong 2021/2022 med et brak. Seksjonen inviterer alle
snøskuterklubber til å søke på midler for å gjennomføre ulike tiltak eller aktiviteter i klubb for å øke
aktiviteten i snøskutermiljøet.
Seksjon snøskuter og alle grener utlyser dermed rekrutteringsmidler og anleggsmidler.

Søknadsfrist:
Må være seksjonen i hende senest 28.11.2021.

Kategorier for søknad:
Det er anledning for å søke på flere kategorier: Anleggsmidler, rekrutteringsmidler, «kom og prøv
dag» og midler til banegodkjenning.

Anleggsmidler
Med anleggsmidler mener vi utstyr tilknyttet baneanlegg. Det kan være, men begrenser seg ikke til,
startlys, tidtakerutstyr og/eller programvare, refleksvester, flagg og annet.

Rekrutteringsmidler
Eksempler på rekrutteringsmidler kan være innkjøp av utstyr som behøves til trening og løp, som
miniscootere, kursing av funksjonærer/eller trenere og annet relevant.

Kom og prøv dag (Gjelder kun Snowcross)
Det kan også søkes om midler til «kom og prøv dag» i denne kategorien. Dette kan være leie av
utstyr, funksjonærer/eller trenere, bevertning og eventuelt kostnader til tilrettelegging av
midlertidige baneområder.

Midler til banegodkjenning (Gjelder kun Snowcross)
Snowcrossklubber som trenger ny banegodkjenning kan søke støtte til dette gjennom denne posten.
Midlene begrenser seg til NMFs priser for baneinspeksjon.

Kriterier for søknad og rapportering
-

Det må lages en søknad med beskrivelse av hva pengene skal brukes til.
Budsjett for penger man søker på må ligge ved søknaden.
Det må merkes med hvilken kategori man søker penger på i tittelen på søknaden.

Søknaden behandles i seksjonsstyremøte 04.12.2021. Blir deres søknad godkjent må kvittering
og/eller faktura fra leverandør være i seksjonens hender senest 09.12.2021.
Alle utgifter trenger ikke være betalt men mottatt faktura fra leverandør må medfølge rapportering
om planlagte arrangement og innkjøp.

Når arrangement/innkjøp er gjennomført.
Det bes om sluttrapportering etter gjennomført arrangement og innkjøpte midler er mottatt.
Herunder vedlagt prosjektregnskap. Hvis tildelte midler ikke blir brukt kreves de i sin helhet
tilbakebetalt. Frist for levering av sluttrapport og -regnskap skal være i seksjonens hender senest
30.04.2022.

Hvem sender jeg det til?
All dokumentasjon sendes til kaare-l@online.no
For spørsmål per telefon vennligst kontakt seksjonsleder, Nina Lunden på tlf. 90012697.

