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SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD FOR LAG OG FORENINGER 

Dette er en veiledning som viser hvilke spørsmål vi spør om i det digitale søknadsskjema. 
Alle må søke via det digitale søknadsskjema som du finner her: 

www.sandnes.kommune.no/tilskudd 

 

Nr.   
Samtykke om personvern. 

1 Her svarer du ja/nei på om du samtykker til personvernerklæringen.  
  

Hovedtilholdssted 
2 Har foreningen hovedtilholdssted i Sandnes kommune?  

  
Krav til søker: 
• være demokratisk oppbygget med eget styre. 
• ha minst 10 aktive medlemmer i alderen 6 til 25 år. 
• ha hovedtilholdssted i Sandnes (men medlemmer fra andre kommuner tas 
med i beregningsgrunnlaget for støtte).  
• ha eksistert i minst ett år.  
• ha minimum 10 samlinger årlig for medlemmene i tillegg til styre-
/komitémøter. 
• ha en minimumskontingent på kr 100 pr år.  
• være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og i Foreningsportalen til 
Sandnes kommune. 
• søke samlet dersom foreningen har flere undergrupper.  

3 Tilfredsstiller foreningen alle disse kravene?  
(Dersom nei, kan du likevel søke på skjønnsmessig grunnlag.)  

  
Type forening 

4 Hvilken type er foreningen?  
• Barne-/ ungdomsforening  
•  Musikkforening (kor, korps, orkestre, teater, revy)  

  
Om foreningen 

5 Organisasjonsnummer 
6 Navn på lag/forening 
7 E-post til lag/forening 
8 Nettside til lag/forening 
9 Bankkontonummer 

10 Søker du på vegne av flere undergrupper?  
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Kontaktperson for foreningen 

11 Fullt navn 
12 Verv i foreningen 
13 Telefon 
14 E-postadresse  

  
Medlemmer i foreningen 

15 Antall medlemmer 6-12 år 
16 Antall medlemmer 13-19 år 
17 Antall medlemmer 20-25 år 
18 Antall medlemmer over 25 år  

  
Økonomi / kontingent 

19 Foreningens totale driftutgifter i siste driftsår 
20 Medlemskontingent siste år 
21 Hvor mye fikk foreningen inn totalt i medlemskontingent? 
22 Har foreningen lavere medlemskontingent enn kr. 100? Hvis, ja, forklar 

hvorfor.  
  

Aktivitet i foreningen 
23 Hvor ofte er det aktivitet i foreningen? 
24 I hvilket område har foreningen sin hovedaktivitet? 
25 Hva er møtestedet for foreningen? 
26 Virksomhetsrapport for musikkforeninger ? Svar ja/nei om du skal fylle ut 

dette.  
  

Virksomhetsrapport (fylles bare ut av musikkforeninger). 
27 Navn på dirigent/instruktør i foreningen 
28 E-post til dirigent/instruktør 
29 Telefon til dirigent/instruktør 
30 Opptredener i 2019 
31 Konkurranser i 2019 
32 Kurs og seminarer i 2019 
33 Turer med opptredener i 2019 
34 Dugnader i 2019 
35 Annet som kan anses for viktig for tildeling av skjønnsmidler  

  
Avslutning 

36 Erklæring fra den som er ansvarlig for innlevering av søknaden. 
 

(Spørsmål i kursiv skrift.) 


