
                                STATUTTER PROSJEKT TILHØRIGHET 
 
 
 
§1. Navn og formål. 
Prosjekt Tilhørighet ble etablert sommeren 2006 etter en idé av TRG. TRG er ansvarlig for 
prosjektet og det administreres av Molde Fotball AS. Prosjekt Tilhørighets kapital avgjøres av 
TRG årlig. Prosjekt Tilhørighet har til formål å fremme og stimulere til økt aktivitet i 
frivillige organisasjoner i Romsdal og Nordmøre og utvalgte deler av Sunnmøre. Dette gjøres 
ved at medlemmer av Prosjekt Tilhørighet selger sesongkort til Molde Fotballklubb sine 
hjemmekamper på Aker Stadion. 
 
§2. Medlemskap 
Alle frivillige lag og foreninger som kan levere ajourførte medlemsregister på forespørsel fra 
Prosjekt Tilhørighet og som kan levere dokumentasjonen i henhold til §3 kan søke om å bli 
godkjente medlemmer av Prosjekt Tilhørighet. 
Kun hovedlaget/-foreningen/-organisasjonen kan søke om medlemskap. 
Laget må i etterkant dokumentere at midlene fra Prosjekt Tilhørighet har gått til det formålet 
som det ble søkt om. 
 
§3. Søknad 
Sammen med søknadsskjema vedlegges: 

- e-postadresse til styreleder eller til den personen styreleder utpeker 
- organisasjons nummer 
- kontonummer 
- oversikt over styremedlemmer/kasserer 
- protokoll av årsmøte 
- årsregnskap 
- vedtekter 
- hva midlene skal brukes til 

 
§4. Styringsgruppe 
Prosjekt Tilhørighet skal ha en styringsgruppe på 3 personer. Medlemmene sitter for ett år av 
gangen. Medlemmer utnevnes av TRG. Styringsgruppa skal bestå av minimum en person fra 
Molde Fotballklubb eller Molde Fotball AS. Styringsgruppa velger selv leder, som har ansvar 
for eventuelle møteinnkallelser og møteagenda for møter i styringsgruppa. 
 
§5. Informasjon 
Informasjon til medlemmer skal gis så ofte som mulig, hovedsakelig gjennom epost eller 
Molde Fotballklubb sin hjemmeside www.moldefk.no. Det skal også avholdes et årlig møte 
for alle medlemmene, hvor også styringsgruppa møter. 
 
§6. Salg og bruk av sesongkort 
Det forventes at sesongkortene blir brukt jevnlig av kjøperne. 
Videresalg av sesongkort til reduserte priser er ikke tillatt. 
Maks 10 sesongkort til internt bruk. 
Navn på eier skal stå på kortet 
 



§7. Utbetaling til lag og foreninger 
Regler for beregning av utbetalt beløp fastsettes av styringsgruppen innen 15 nov. i året før 
utbetaling skal skje. 
Fordeling av utbetalt beløp i lag / foreninger med flere grupperinger, skal gjøres i henhold til 
hvem som har solgt kortene 
 
§8. Sanksjoner 
Brudd på avtalen kan medføre begrenset eller ingen utbetaling av opptjente midler og/eller 
utestengelse fra prosjektet. 
 
 
§9. Oppløsning 
Prosjekt Tilhørighet kan kun oppløses av TRG. Dersom dette blir bestemt, skal beskjed gis til 
medlemmene i god tid før nytt kalenderår. Molde Fotball AS vil ha rettigheter til all 
informasjon som er ervervet fra medlemmer gjennom Prosjekt Tilhørighet. 
All dokumentasjon sendt inn til Prosjekt Tilhørighet vil bli behandlet konfidensielt. 


