
                       
 

 

Karmøy 

Idrettsråd 

Folkepulsen Karmøy  

 

Formål 

Folkepulsen Karmøy er et prosjekt som skal arbeide for å styrke folkehelsen i kommunen 

gjennom aktivitet i eksisterende idrettslag. Prosjektet har primært tre målgrupper; inaktive 

unge og voksne, mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt innvandrere. Hensikten er å 

rekruttere inn flere fra målgruppene og gi disse et godt tilbud både aktivitetsmessig og 

sosialt og dermed være en bidragsyter i kommunens folkehelsearbeid. Dette er i tråd med 

vedtatt kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2013-2016 hvor det er fokus på at 

kommunen blant annet skal: 

 Bidra til at det finnes lokale lavterskeltilbud og gode muligheter for fysisk aktivitet på 

fritiden 

 Motivere til en aktiv livsstil  

Samt plan for folkehelsearbeid hvor det fremgår kommunen skal «Videreutvikle 

lavterskeltilbudene, gjerne i samarbeid med andre offentlige organer eller private 

organisasjoner, slik at det er enkelt også for de i risiko- og utsatte grupper å påvirke egen 

helse.» 

 

Beskrivelse 

Folkepulsen skal gi tilskudd til idrettslag som har spesifikke prosjekter rettet inn mot 

målgruppene i prosjektet. En styringsgruppe bestående av to representanter fra Rogaland 

idrettskrets/Karmøy idrettsråd og to representanter fra Karmøy kommune har ansvaret for å 

forvalte midlene etter gjeldende retningslinjer.  

 

Finansiering 

Prosjektet finansieres gjennom et spleiselag mellom Karmøy kommune og  

Folkepulsen/Rogaland idrettskrets. 

Krav til søkere; 

 Idrettslag/organisasjoner tilknyttet NIF og som ligger under Karmøy idrettsråd 

 Søknad fremmes på utarbeidet søknadsskjema 
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 Registrering av antall deltakere pr treningsøkt, kjønn, alder og nasjonalitet  

 Budsjett for prosjektet 

 Utarbeide regnskap og rapport/evaluering av prosjektet i henhold til kravene 

 Oppnevne fast kontaktperson for prosjektet 

 

Det kan gis tilskudd til; 

Nye aktiviteter i idrettslaget rettet mot målgruppene 

Rekrutteringstiltak/tilrettelegging for de aktuelle målgruppene til eksisterende 

aktiviteter  

Dersom mulig oppfordres det til å ha fokus på kosthold som en del av tiltaket  

Noe administrasjon for oppfølging, planlegging og gjennomføring aktivitet 

Kurs/opplæring av nye instruktører eller kompetanseheving 

Støtte til medlemskap/treningsavgift 

Mindre investering i utstyr til ny aktivitet knyttet til prosjektet 

 

Søknaden skal inneholde; 

Tiltaksbeskrivelse 

Hvor det klart fremgår om det er utvidelse av et eksisterende tiltak eller nytt tiltak 

Mål for aktiviteten 

Målgruppe 

Eventuelle samarbeidspartnere 

Aktivitetsplan over samlinger/treninger (min. 1 gang pr. uke) 

o Legges som vedlegg i søknaden 

Oversikt over instruktører/trenere 

Planlagt oppstartdato 

Forventet antall deltakere 

Budsjett (inntekter/utgifter) 
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o Herunder egen finansiering 

Søknadsbeløp 

 

Rapportering 

Aktivitetsrapport skal leveres innen frist fastsatt i tildelingsbrev. Denne rapporten skal måles 

opp imot prosjektets mål, jf. søknaden. Videre skal rapporten inneholde; 

Prosjektorganisering – hvordan ble tiltaket organisert 

Suksesskriterier for prosjektet 

Utfordringer for prosjektet 

Har prosjektet overføringsverdi til andre klubber og lag? 

o Modellutvikling 

o Samarbeid 

o Erfaring- og kunnskapsspredning 

Plan for videre arbeid 

Aktivitetsrapport fylles ut i tilsendt mal. 

 

Regnskap 

Innen fastsatt frist i tildelingsbrev skal det leveres regnskap på prosjektet. Dette fylles ut i 

tråd med tilsendt mal. Idrettslag/organisasjoner som ikke leverer regnskap må tilbakebetale 

tilskuddet. 


