Årshjul for lag og foreninger i Nord-Aurdal kommune
Dette årshjulet er ment som en nyttig oversikt til alle lag og foreninger i Nord-Aurdal
kommune, og viser et utvalg av viktige tilskuddsordninger og hendelser gjennom året
som er faste. Vi gjør oppmerksom på at det foreligger mange flere ordninger for
idrettslag enn de som er listet opp her.
JANUAR / FEBRUAR
Årsmøte i Nord-Aurdal Idrettsråd. Etter årsmøtet sendes en bekreftelse på det nye styret til Oppland
Idrettskrets.
MARS
15. mars er søknadsfrist for Kulturmidlene. Utlysning kommer på kommunens hjemmeside og i
lokalavisen en måned før fristen. Elektronisk søknadsskjema er tilgjengelig på kommunenes
hjemmesider i søknadsperioden. Man oppfordrer her lederne for de ulike idrettslagene til å søke.
Søknadene skal gå til kommunen. Den delen av søknadene som gjelder idrett, blir samlet opp, og
sendt samlet til idrettsrådet. Kommunen informerer om rammen til fordeling. Idrettsrådets oppgave
er å sette opp prioritering på dette. Det er politisk vedtatt at barn og ungdom skal prioriteres.
De ulike legatene har samme søknadsfrist. Administrasjonen kommer med en innstilling basert på
legatenes vedtekter. Det er formannskapet, som styre, som vedtar fordelingen av midlene.
Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg har frist 1.mars. Ordningen omfatter alle
som søker om spillemidler til anlegg, og som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom
Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. Anlegget må
være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå
som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.

APRIL / MAI
I april/mai fordeler idrettsrådet alle innkomne søknadene om bruk av timer i Valdreshallen.
Medlemsopplysninger må rapporteres til NIF innen 30. april hvert år. Alle idrettslag skal rapportere
sine medlemstall pr. 31. desember

MAI / JUNI
Brev fra Kulturdepartementet kommer angående LAM-midlene. Dette forteller hvor mye hver
kommune får til utdeling. Idrettsrådet skal kun tildele midler til barn og ungdom under 19 år.
Idrettsrådet sender ut et informasjonsbrev om dette til idrettslagene i begynnelsen av juni med frist
1.september. Dette blir også lagt ut på kommunens hjemmeside og eventuelt Avisa Valdres.

Utbetaling av kulturmidler og legatmidler (med forbehold om at alle involverte instanser får
behandlet saken i tide). Utbetaling av spillemidler.
1.juni er frist for søknad på «tilskudd til utvikling av folkehelsearbeid». Formålet med denne
ordningen er å stimulere til utvikling av folkehelsearbeid for å utjevne sosiale ulikheter i helse.
Kommuner, regioner og frivillige organisasjoner kan søke. Link: https://www.oppland.no/omfylkeskommunen/sok-stotte/idrett-friluftsliv-og-folkehelse/

SEPTEMBER
Frist for søknad på LAM-midlene. Idrettsrådet samler disse i en oversikt, og prioriterer på styremøte.
Idrettsrådet får en kode for å gå inn på en side på nettet for å registrere summene. Fra dette gjøres
til utbetaling skal skje, går det maksimalt en måned. Siste utbetalingsfrist er typisk rundt
10.desember. Man må legge sammen søknadene pr. idrettslag. Tilsagnsbrev må sendes ut til de som
har søkt. Hovedlaget får pengene, og er ansvarlig for fordeling på underlagene i sitt idrettslag.
Søknadene kommer til Idrettsrådet.

OKTOBER/NOVEMBER
15.oktober er søknadsfrist for spillemidler til anlegg. Søknaden sendes inn via www.idrettsanelgg.no,
og havner da hos kommunen som har ansvaret for å se til at søknadene er i orden før de blir
oversendt fylkeskommunen ved nyttår. Hvis idrettslaget skal fremme en ny spillemiddelsøknad,
anbefales det at man tar kontakt med kommunen så snart planene foreligger, siden det skal på plass
en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning FØR en søknad kan sendes inn. Kommunen vil være
behjelpelig med veiledning i søknadsprosessen. Kommunestyret prioriterer innkomne søknader.
Idrettsrådet gir sin anbefaling på forhånd. Rådet får brev om dette fra kommunen. I forbindelse med
prioriteringer av spillemidler for Oppland kommer det årlig en invitasjon fra Oppland Idrettskrets.
Lederen for idrettsrådet reiser på dette.
Søknadsfrist for spillemiddel til utstyr er rundt 20. november hvert år. Alle idrettslag vil i løpet av
uke 43 motta en e-post med mer detaljert informasjon om søknadsprosessen. Det søkes via
Sportsadmin. Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av ordningen.

DESEMBER
Frist for søknad på «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom». Søknadene sendes inn til
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Alle lag, organisasjoner, samt private aktører kan
søke. Målet med ordningen er blant annet å skape tiltak for barn og ungdom som kan dempe
konsekvensen av det å vokse opp i en lavinntektsfamilie.

