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Statutter for S/NLFs pr og rekrutteringsfond 
 
a) Bakgrunn og vedtak 
Med bakgrunn i negativ aktivitets og medlemsutvikling i norsk seilflyging, ble det med 
utgangspunkt i forslag fra Oslo Seilflyklubb til seksjonsmøte 2007 vedtatt å etablere et PR og 
rekrutteringsfond. Et enstemmig seksjonsmøte vedtok følgende: 
 

Seksjonsmøtet vedtar prinsippene i Oslo Seilflyklubbs forslag til klubbenes PR-tiltak i 
2007. Det er avsatt inntil kr. 50.000,- i budsjettet som styret legger frem for vedtak. 
Kr. 50.000,- er den øvre kostnadsramme for de samlede tiltakene i forslaget. Det er de 
bidrag som uoppfordret har blitt sendt til Seilflyseksjonen innen 1. desember 2007 som 
blir vurdert. Aktuelle tiltak må ha blitt gjennomført i perioden 1. januar til 30. 
november 2007.  Seksjonens PR/Rekrutteringskomité sammen med representant fra 
forslagsstilleren fordeler midlene 10. desember 2007. Til forslagets punkt 6 er det 
prosentvis økning av aktive medlemmer i klubben som er avgjørende.  

 
 
b) Støtteberettigede tiltak og prosjekter 
I fondet kan det søkes om støtte til følgende tiltak og prosjekter: 
 
1. Klubbene oppfordres til aktivt å bruke lokale og nasjonale medier i markedsføringen 
av seilflyging generelt og klubbene spesielt. 
 
Det kan søkes om å få refundert utgifter i forbindelse med presse- og medieoppslag om 
seilflyging og klubbens aktiviteter og tilbud. 
 
Hvert innslag klubbene greier å få inn i pressen, helst med bilder, honoreres med inntil kr.  
500.- 
 
Krav til dokumentasjon: Kopi av artikkel / innslag 
 

 
2. Klubbene oppfordres til å annonsere aktiviteter som kurs, åpen dag, flystevner m.m.  
  
Det kan søkes om å få refundert utgifter i forbindelse med annonsering av kurs, åpen dag, 
flystevner m.m. 
 
Inntil 50% av annonsekostnadene kan søkes refundert 
 
Krav til dokumentasjon: Kopi av attestert faktura/kvittering for betalt annonse. 
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3. Klubbene oppfordres til å arrangere informasjonsstands og utstillinger. 
 
Det kan søkes om å få refundert utgifter i forbindelse med stands og 
seilflyutstilling etc. 

 
Inntil 50% av kostnadene kan søkes refundert 
  
Krav til dokumentasjon: Kopi av attestert faktura/kvittering og/eller prosjektregnskap. 
 
 
4. Klubbene oppfordres til å utarbeide og trykke eget reklamemateriell som et tillegg til 
det materiell som tilbys fra S/NLF (plakater, brosjyrer, blader) 

 
Det kan søkes om å få refundert utgifter i forbindelse utarbeidelse og trykking av materiell til 
arrangering av informasjonsstands og seilflyutstilling etc 
 
Inntil 50 % av kostnadene kan søkes om å få refundert.  
 
Krav til dokumentasjon. Kopier/eksemplarer av utarbeidet materiell samt attestert kopier av 
faktura/kvittering og/eller prosjektregnskap 
 
 
5. Klubbene oppfordres til å bemanne funksjonen ”Rekrutteringsansvarlig” med en 
dedikert person.  
 
Personens oppgave blir å koordinere klubbens pr og rekrutteringstiltak sammen med klubbens 
administrative og operative ledelse. 
 
Tiltak. Oppnevne personen og ajourføre fagpersonsiden i MeLWin, Seilflysport og på 
websidene. 
 
 
6. Klubbene oppfordres til å rekruttere nye medlemmer i alle kategorier og aldere samt 
la disse bli medlem av klubb, seksjon og forbund. 
 
S/NLF ønsker å premiere den klubb som har rekruttert prosentvis størsts andel nye aktive 
medlemmer. Aktive medlemskategorier er her definert som senior, junior og ungdom og som 
gir grunnlag for utstedelse av et medfølgende seilflybevis (elevbevis, flygebevis, 
instruktørbevis) 
 
Premien settes opp av S/NLFs styre innenfor rammen av dette fondets budsjett. 
  
Krav til dokumentasjon: S/NLFs administrasjon vil ta en medlemsutskrift fra MeLWin på 
klubbnivå per 1. desember som forelegges evalueringsgruppen for fondet. 
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c) Søknad om støtte 
Alle søknader inkl dokumentasjon som er mottatt per post innen 1. desember vil være med i 
vurderingen og fordelingen av fondets midler det aktuelle år.  
 
Søknadene sendes til: 
 
Norges Luftsportforbund 
Seilflyseksjonen / PR og rekrutteringskomiteen 
Postboks 383 Sentrum 
0102 OSLO 
 
 


