
Retningslinjer for internasjonal reisestøtte
Vedtatt av Hyperions sentralstyre den 14.12.2019

1.0 Formål og overordnede føringer
Hyperions internasjonale reisestøtte har som formål å støtte internasjonal aktivitet
og deltagelse blant tillitsvalgte i Hyperions medlemsforeninger.

Alle aktive medlemsforeninger i Hyperion kan søke internasjonal reisestøtte i
deltakelse på internasjonale møter, seminarer, konferanser, studiereiser og
delegasjonsreiser utenfor Norge for å representere Hyperion internasjonalt.

Foreningen må ha betalt forbundskontingenten året før for å kunne motta støtte.
Støtten gis som prosjektstøtte og skal kun brukes på reisen.

2.0 Søknadsprosess og saksbehandling
Foreninger kan søke om mellom 1000 og 10 000 kroner, begrenset til 1000 kroner per
deltaker. Søknader behandles fortløpende og ikke senere enn to uker etter at
søknaden er mottatt. Sekretariatet behandler og godkjenner alle søknader. Ved
tvilstilfeller meldes saken opp for arbeidsutvalget.

Søknaden må leveres senest én måned før reisen finner sted og skal inneholde all
relevant informasjon om prosjektet, inkludert reisemål, arrangement, liste over
deltakere og beskrivelse av arrangementet. Midlene utbetales etterskuddsvis etter at
rapporteringsskjema og annet dokumentasjon er signert og mottatt av Hyperion.

Arbeidsutvalget vedtar hvert år en totalsum for støtteordningen, basert på
sentralstyrets budsjettvedtak.

3.0 Formelle krav til prosjektet
Hyperion stiller følgende formelle krav til internasjonale prosjekter:

● Prosjektet må ha en klar start- og sluttdato
● Den internasjonale aktiviteten det søkes for må gjelde barne- og

ungdomsspørsmål
● Aktiviteten må være relatert til de fantastiske fritidsinteressene slik de er

definert i Hyperions formålsparagraf
● Aktiviteter som avholdes i Norden må ha innhold av internasjonal karakter

Midlene kan ikke brukes til følgende:
● Lønn og honorarer
● Bygge egenkapital
● Innkjøp av rusmidler, herunder alkohol og tobakk
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● Aktiviteter i Norge, inkludert forberedelser til det internasjonale prosjektet

Dersom foreningen ikke bruker opp midlene skal disse tilbakeføres til Hyperion.
Dersom foreningen bruker midlene i strid med disse retningslinjene kan Hyperion
kreve tilbake beløpet i sin helhet.

4.0 Rapportering og oppfølging
Alle foreninger som får tilsagn plikter å levere rapportskjema med nødvendig
dokumentasjon på reisen, inkludert underskrift fra foreningen og internasjonal
arrangør. Hyperion utbetaler kun midler til prosjekter som leverer god nok
dokumentasjon.

Hyperion har rett til å kreve innsyn i bilag og regnskap for prosjektet. Midler som
brukes i strid med formålet og kravene fremsatt i disse retningslinjene skal kreves
tilbake.

5.0 Klageadgang
Foreninger som mottar avslag på sin søknad har mulighet til å klage på vedtaket.
Skriftlig klage sendes til Generalsekretæren innen tre (3) uker etter at foreningen har
mottatt svar på sin søknad. Generalsekretæren skal fortløpende behandle alle klager
som kommer inn. Ved avslag på klagen kan den ankes til Desisjonskomiteen.
Desisjonskomiteen er siste klageinstans og vedtak gjort her er endelige.

2


