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SØKNADSDOKUMENTER
NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS
UTØVER- OG TRENERSTIPEND
2015

Det vil bli delt ut midler fra fondet i 2015.
Søknader om støtte fra fondet behandles av forbundsstyret mars 2016. Søknader for
2015 må være sendt til NGTF på e-post
torill-aas.sundby@nif.idrett.no innen

20.02.2016.

Alle søknader og eventuelle vedlegg skal sendes elektronisk i word-format.
Det skal også sendes en signert utgave som ordinært brev som skal være NGTF i hende
innen samme frist til følgende adresse:
Norges Gymnastikk- og Turnforbund
Att: Utøver og trenerfond
0840 OSLO

Grunnlaget legges i gym og turn!
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1.

Statutter

§1

Norges Gymnastikk- og Turnforbunds utøver- og trenerfond er opprettet på
Forbundstinget 2008 i Kristiansand.
Grunnlag
Fondet er grunnlagt ved overføringer fra Norges Gymnastikk- og Turnforbunds
fond og Kretsenes jubileumsfond
Kapitalen
Fondets kapital kan økes på følgende måter:
forbundets eventuelle driftoverskudd i h.t. tingvedtak.
Overskytende midler fra konkurranselisensen når ordinær driftsdel og midler til
dommerhonorering er fratrukket etter vedtak i forbundsstyret.
opptjente rentemidler
gaver
Fondets styre
Fondsstyret velges av Forbundstinget og har samme funksjonstid som
Forbundsstyret. Styret har 3 - tre - medlemmer hvorav 1 - ett - skal være en
representant fra Kontrollkomiteen. Sammen med styremedlemmene velges 3 - tre
- varamedlemmer.
Plassering av midler
Fondsstyret skal fatte vedtak om fondets midler med sikte på avkastning. Ved slik
plassering skal det legges avgjørende vekt på at sikkerheten er størst mulig.
Tilskudd, stipend
Ved enstemmig vedtak skal fondsstyret etter innstilling fra forbundsstyret, minst
ha én tildeling pr. kalenderår, tilskudd/tildeling gis til følgende:
- gymnaster og trenere innen våre konkurransegrener og oppvisningstropper til
dekning av utgifter i forbindelse med trening, deltagelser og treningssamlinger
nasjonalt og internasjonalt.
Det kan gis tilskudd til samme utøver/gruppe flere ganger.
Fondets størrelse
Kapitalen skal ikke være under kr. 500.000,- pr 31.12. hvert år.
Regnskapet
Forbundskontoret fører fondets regnskap som legges fram for Forbundstinget
sammen med Forbundets øvrige regnskaper. Under revisjon av fondets regnskap
fratrer representanten for Kontrollkomiteen som medlem av Fondsstyret.
Endringer
Endringer av disse statuttene skal skje ved vedtak på et ordinært innkalt
Forbundsting med alminnelig flertall.
Ikrafttreden
Disse statutter trer i kraft den dagen Forbundstinget har vedtatt dem.
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2.

Forbundsstyret og Fondsstyret 2014 - 2016
Forbundsstyret
President:
Visepresident:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Kristin Gilbert
Lise L. Mandal
Stein Nilsen
Bjørnar Skogheim
Stig Rønne
Siv Langerød-Erichsen
Lars Hugo Berg
Veronika Reinhaug

Fondsstyret
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Ann-Mari Steinsland
Ingunn Thorsen
Leif Smaaland
Helga Iren Nesset
Per Østreng
Åge Madsen

3.

Administrering av fondet

3.1

Søknader for 2015

Det vil bli delt ut midler fra fondet i 2015.
Søknader om støtte fra fondet behandles av forbundsstyret i mars 2016. Søknader for
2015 må være sendt til NGTF på e-post
torill-aas.sundby@nif.idrett.no innen

20.02.2016.

Alle søknader og eventuelle vedlegg skal sendes elektronisk i word-format.
Det skal også sendes en signert utgave som ordinært brev som skal være NGTF i hende
innen samme frist til følgende adresse:
Norges Gymnastikk- og Turnforbund
Att: Utøver og trenerfond
0840 OSLO
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4.

Søknadsskjema

Det er utarbeidet eget søknadsskjema som fylles ut og signeres av søkeren og
representant for søkerens lag.

5.

Hvem kan søke?

Individuelle utøvere, trenere
Det er utøverne selv, eventuelt trenerne selv, som kan søke om støtte fra fondet. Søkere
under 18 år må også ha signatur fra foreldre / foresatte.
Eventuelle utbetalinger vil gå til den enkelte søker, ikke til laget.
Grupper / lag
Der hvor det er grupper / lag som søker om støtte til reiser, må det følge med en oversikt
over aktuelle deltagere i gruppen. Denne oversikten må inneholde utøvernes navn,
idrettsnummer, signatur og bankkonto til den enkelte utøver.
Det må også fylles ut eget bilag som viser en oversikt over totaløkonomien i gruppens
utgifter knyttet til det tiltaket det søkes om støtte til.
Prioriterte grupper
Statuttene åpner for at svært mange kan søke støtte fra fondet. I tildelingene vil
forbundsstyret og fondsstyret derfor gjøre en prioritering i forhold til følgende momenter:
- Gymnaster som er innenfor NGTFs junior- eller seniorlandslagsgruppe. Der hvor det
ikke er opprettet landslagsgrupper, vil det gjøres en vurdering i forhold til om
gymnastene er i den gruppen som har eller vil få representasjonsoppdrag for Norge.
- Tropper som representer NGTF i utlandet (konkurranser / oppvisninger)
- Trenere som kan dokumentere resultater, eller som trener landslagsgymnaster. Trenere
som trener tropper som skal representere NGTF i utlandet vil også kunne prioriteres.
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