
 

 

Veiledning for søknad til Ullensakerordningen 

1. Kan jeg søke støtte? 

Lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Enhetsregisterert i Brønnøysund, med 

registert forretningsadresse i Ullensaker kommune, som bidrar til aktivitet og tilhørighet i 

Ullensaker kommune kan søke støtte fra Ullensakerordningen. 

 

2. Hva kan det søkes støtte til? 

Det kan søkes støtte til å dekke deler av leiekostnader ved leie av Velhusets lokaler på Kløfta.  

 

3. Slik søker du 

Fyll ut skjema under og send det til Kløfta Vel, epost: post@kloftavel.no. 

Vi anbefaler å sende inn i god tid før søknadsfristen går ut.  

Søknadsfrist for året 2022 er 1. desember 2021.  

 

4. Etter at dere har fått svar på søknaden 

Alle som søker får svar på epost.  

Om dere fikk avslag kan dere søke på nytt ved neste mulighet.  
 

Beskrivelse av fordelingen av tilskuddsordningen 

Det er mange som søker Ullensakerordningen, og Kløfta Vel fordeler disse midlene rettferdig mellom alle 

søkere. Tilskuddet er ment som en støtte til laget, foreningen eller organisasjonen som ikke har fått tildelt 

lokaler fra kommunen, og som må leie av andre aktører for å gjennomføre sin planlagte aktivitet. Kløfta Vel tar 

utgangspunkt i veiledende priser for utleie og gir en rabatt oppgitt i % på disse prisene ved tildeling. Rabatten 

regnes ut ifra antall deltagere, antall dager per år det leies lokaler og tildeling fra tidligere år. For veiledende 

priser se Kløfta Vel sin hjemmeside. Kriteriene oppgitt i pkt 1. må ellers være oppfylt. 

Det er ikke sikkert din søknad innvilges med alle dager og tidspunkter, da det er mange som søker om de 

samme tidene. Det er derfor viktig at du setter opp de dagene som kun er ønskelig og ikke andre dager.  

Om du har spørsmål kan disse sendes på epost til post@kloftavel.no. 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Kløfta Vel 

 

Kløfta 31.10.2021 
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Søknadsskjema, Ullensakerordningen 

1. Hvem er tiltaket for? 

Pengene fra Ullensakerordningen kommer fra Ullensaker kommune. Lag, foreninger og organisasjoner 

med registrert adresse i Ullensaker kommune kan søke om støtte.  

Kryss av:  

 Alle 

 Aldergruppen opp til 13 år 

 Aldersgruppen 13-25 år  

 Aldergruppen 25-40 år 

 Aldersgruppen 40-60 år 

 Aldergruppen 60 år eller eldre 

 

2. Hvem søker du på vegne av? 

Ullensakerordningen støtter lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Enhetsregistret i 

Brønnøysund.  

Postnummer registret i Enhetsregisteret: __________ 

Hvem skal motta eventuell støtte? 

Kryss av: 

 Organisasjon, lag eller forening 

 Privat virksomhet med ideelt formål 

 Skole, barnehage eller FAU 

 Offentlig sektor 

 Kommersiell virksomhet 

 Privatperson 

 

3. Hvor ofte vil dere leie lokaler på Velhuset som det søkes støtte til? 

Kryss av: 

 Engangsleie 

som årsmøte, jubileum, medlemsmøte el.l. der man samler sitt lag, forening eller         

organisasjon til en dag/kveld, og ikke på fast basis  

Dato for leie:_______________________ 

 

 Fast leie 

                 som en eller flere ganger i uken, eller fast 1 gang per måned.  

        Kryss også av her om det er flere enn en gang per kalenderår. 

        Vi vet allerede hvilke dager og tidspunkt vi ønsker å leie lokaler: 

Ukedag MAN TIRS ONS TORS FRE LØR SØN 

Kryss av        

Dagtid  
(8-16) 

       

Kveldstid 
(16-23) 

       

 

 

 

 

 

 

 Annet, beskriv:_________________________________________________________ 



 

4. Hvor mange skal delta hver gang? 

Kryss av: 

 1-20 

 21-50 

 50-100 

 100-200 

 Annet, beskriv: 

 

5. Hva beskriver driften eller tiltaket ditt best? 

 Kunst og kultur 
Tiltak som øker interessen for kunst og kultur, sørger for god formidling og tilgjengeliggjør 
kunst og kultur av høy kvalitet 

 Nærmiljø og kulturarv 
Tiltak som skaper gode møteplasser for nærmiljøet og bidrar til at flere opplever tilhørighet. 
Tiltak som formidler historie, viderefører tradisjoner og inspirerer til deltagelse i lokalmiljøet.  

 Idrett 
Tiltak som bidrar til idrett for alle eller en bestemt aldergruppe 

 Ingen av beskrivelsene passer  
Kommentar: 
 

 

6. Beskrivelse av virksomheten 

Skriv noen ord om laget, foreningen eller organisasjonen du søker for.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

7. Betaler deltagere medlemsavgift, kontingent, årsavgift, inngangsbillett eller annen form for avgift 

for deltagelse? 

 JA 

 NEI 

 

8. Har du søkt om støtte tidligere? 

Kryss av: 

 JA 

 NEI 

 

9. Kontaktperson for søknaden 

NAVN:  

ROLLE:  

EPOST:  

TELEFON:  

 


