Til klubber i NSBF,

Ullevål, september 2019

Vi har startet en prosess for å endre vårt fokus som forbund. Vi har, sammen med dere som klubb,
beskrevet hvordan vi ønsker at forbundet og våre idretter skal se ut i fremtiden. Vi ønsker sterke
lokalmiljø som har rikelig med aktivitet og ressurser. Styret og administrasjonen tar nå et nytt grep for å
kunne hjelpe klubbene framover, og første tiltak er å fjerne reisestøtten fra og med 2020 og erstatte
denne med en aktivitetsstøttemodell.
I 2019, som vil bli et overgangsår, kan lag velge om de vil få reisestøtte som tidligere år eller få
aktivitetsbasert støtte allerede nå. Det vil ikke være mulig å få begge.
Forbundsstyret og administrasjonen tror at den nye aktivitetsbaserte modellen vil gi klubber mer midler i
klubbkassen ved at hver klubb gis muligheten til å motta utviklingsstøtte på inntil kr 20 000,-.
Tanken er enkel; dere får nå tilsendt et skjema som skal fylles ut. Dette skjemaet fylles ut av hvert enkelt
lag, der dere informerer om hvilke aktivitet(er) dere gjennomfører, og dere vil motta støtte ut fra dette.
Postene i skjemaet er valgt med tanke på vår strategi, samt NIF sine overordnete retningslinjer og
målsettinger for norsk idrett.
Slik fyller dere ut skjemaet :
Eksempel: Klubb A har et barnelag som deltar i Little League kamper, merker dere dette som
«implementert» ved kun å fylle inn verdien «3» i skjemaet. Dersom deres klubb har et barnetilbud, men
ikke spiller i turneringer, merker dere dette som «delvis implementert» ved kun å fylle inn verdien «1,5»,
og dersom dere «planlagt» å starte opp med barnetreninger, merker dere dette som «planlagt» ved kun
å fylle inn verdien «0,5». Satsingsområder som er «implementert» vil gi full støtte, mens områder som
«delvis implementert» og «planlagt» vil gi en andel av fullt beløp. Dette gjøres for alle aktuelle
satsingsområder på listen.
Sammen med skjemaet følger en kriteriebeskrivelse for hvert satsingsområde slik. I beskrivelsen viser vi
også til hvordan det forventes at gjennomføringsgrad for hvert satsingsområde skal dokumenteres.
Denne modellen vill belønne bygging av sterke miljø og oppmuntre klubber til å sette søkelys på utvikling
av idrettene våre. Vi tror at alle klubber i Norge vil komme til å like den nye modellen, og se verdien i den.
Det vil fremdeles være mulig å søke om midler til andre prosjekter, men treskelen for å få
tildelt støtte vil bli høyere dersom klubben ikke også leverer innen én eller flere av
kategoriene og satsingsområdene for ny støttemodell
Vi ber alle klubber sende inn dette skjemaet før 1. november 2019. Utbetaling til hver enkelt klubb vil
skje innen 1. desember. Ferdig utfylt skjema leveres på web.
På vegne av styret i NSBF,

Aleksander Nilsen
President
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