Hei Onlines fondstyre,
På vegne av Online Idrettslag søker jeg om 35 000 kr i oppstartsmidler til gjennomføring av
diverse idrettsarrangementer, før vi får vårt eget budsjett under generalforsamlingen i 2020.
Hovedoppgaven til Online IL:
Online Idrettslag er idrettslaget til Online. Kjerneverdiene våre er idrettsglede, helse og
fellesskap. Hovedoppgaven er å organisere idrettsgrupper og idrettsarrangementer for
linjeforeningens medlemmer. Vi ønsker å motivere medlemmer av Online til å trene og være i
aktivitet. Vi fungerer også som et administrativt ledd for idrettsgrupper med tilknytning til
Online.
Hva midlene skal brukes til:
I løpet av høsten ønsker vi å få til en topptur, samt arrangementer knyttet til cageball,
kampsport og turn. Vi ønsker også å jevnlig kunne arrangere treninger innenfor idrettene
volleyball, squash, tennis og kanonball. Her trenger vi midler til leie av haller.
Videre bruker vi en engangssum til innkjøp av utstyr som onlinere kan bruke i mange år
fremover. Dette kan inkludere mål, baller, racketer, telt, presenning og primus, for å nevne
noe. Framtidige budsjett vil også inkludere utstyr, men vi trenger mer penger til dette nå i
oppstartsfasen. Vi vil også støtte idrettsgrupper i tilknytning til Online, som klatregruppa og
Datakameratene.
Hvordan midlene går onlinere til gode:
Disse midlene vil gå alle onlinere til gode. Vi ønsker å ha flest mulig av arrangementene og
treningene våre gratis, slik at alle onlinere kan bli inkludert. Vi vil også få til mange ulike
arrangementer og treninger slik at alle onlinere kan finne noe de ønsker å ta del i.
Aktivitetsplan
Topptur - 13.10.19
Turn - 21.10.19
Dato for cageball er ikke satt, men vil bli arrangert i løpet av semesteret.
Vi ønsker også å få til et arrangement knyttet til kampsport, som ser ut til å bli i starten av
neste semester.
Treningene vil foregå jevnlig gjennom hele semesteret.
Budsjett
Budsjettet er enda ikke fastsatt, ettersom vi fortsatt er i oppstartsfasen, men legger ved et
antatt budsjett med ganske generelle tall.

Bare ta kontakt om dere har noen spørsmål!
Vennlig hilsen,
Johanne Tronstad
Økonomiansvarlig, Online Idrettslag
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