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Bakgrunn
RIK har siden 2009 drevet idre*ens folkehelseprosjekt Folkepulsen.
Folkepulsen er et folkehelsesamarbeid som gjennom økonomiske
spleiselag bidrar til å skaffe motiverte idrettslag bedre økonomiske
rammevilkår for å kunne tilby målgruppene inaktive mennesker, våre nye
landsmenn og mennesker med nedsatt funksjonsevne økt fysisk aktivitet

Avtalen gjelder
Folkepulsen skalfor avtaleperioden årlig bidra med kr 30.000,- til
Folkepulsen Gymogturn. RGTK skal bidra med tilsvarende beløp.
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Målsetting
Målet med avtalen er at flere i målgruppen skal bli kjent med idretten
gymnastikk og turn, flere skalfå et tilbud om fysisk aktivitet og flere skal
rekrutteres inn til idretten og lokale klubber.

Målgrupper
Målgruppen for prosjektet er primært mennesker med nedsatt kognitiv
funksjonsevne.

Varighet
Avtalen er 3 årig og gjelder fra signerings dato.
lntensjonen er at avtalen skal utvikles i løpet av avtaleperioden med
mulighet for økt støttebeløp, og eventuelt forlenges, men det tas forbehold
om videre

FOLKEPUL$EN
Styringsgruppe
RGTK og RIK oppnevner hver for seg inntil to representanter til
styringsgruppen, Prosjektleder i RIK Folkepulsen innkalles til møtene og
har full rettighet i gruppen. Prosjektleder i Rll(/ Folkepulsen har møterett,
men ikke møte plikt. Styringsgruppen velger selv hvor mange møter det
skal arrangere årlig. Protokoll oversendes Rll( Folkepulsen etter hvert
møte.
Styringsgruppen skal ledes av RGTK's representant, som også innkaller til
møter i Styringsgruppen. Det kan velges en sekretær blant øvrige
medlemmer i Styringsgruppen.
Styringsgruppen plikter å gjennomføre besøk hos klubbene en gang per år
Det skal også tas godkjente bilder fra besøket som skal brukes til senere
dokumentasjon.

Mislighold av avtale
Det forutsettes at idrettslaget drives etter idrettens felles verdigrunnlag.
Dersom avtalen misligholdes forbeholder alle parter seg retten til å avbryte
samarbeidet med øyeblikkelig opphold. lkke utbetalt eller benyttede midler
skal da tilbakebetales.

Stavanger, november 2017
f

RGTK

RGTK

RllV Folkepu

