TYNSET KOMMUNE

MØTEINNKALLING

FONDSSTYRET
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 16.10.2014
Tid:
Etter formannskapsmøtet
Drøfting kulturfondsøknader

SAKLISTE
Saksnr.

Tittel

4/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN
03.04.2014.
5/14
SØKNAD OM TILSKUDD FRA KOMMUNES IDRETTSFOND- FRIST 15.09.14

TYNSET, den 07.10.2014

Bersvend Salbu (s)
ordfører

Eventuelt forfall meldes snarest til Servicetorget, på tlf.62 48 50 00 eller
e-post: postmottak@tynset kommune.no.
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Møtet er åpent for publikum.
Dokumentene er lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget og Tynset bibliotek.
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TYNSET KOMMUNE
Sak 4/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN
03.04.2014.
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 14/425

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
4/14
Fondsstyret

Møtedato
16.10.2014

MØTEPROTOKOLL

FONDSSTYRET
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 03.04.2014
Tid:
Etter formannskapsmøtet
Til stede på møtet:
Medlemmer:
Merete Myhre Moen
Stein Tronsmoen
Morten Sandbakken
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Signe Marit Lium
Berit Nordseth Moen

Forfall:
Bersvend Salbu

Merknad:

Varamedlemmer:
Per Hermann Køhn Hansæl
Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen

TYNSET, den 03.04.2014
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Saksnr.

Tittel

2/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FONDSSTYRET
DEN 20.03.2014.
3/14
TILSKUDD FRA TYNSET KOMMUNES IDRETTSFOND FRIST 15.02.14
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2/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FONDSSTYRET DEN 20.03.2014.
Rådmannens innstilling:
Fondsstyret godkjenner møteprotokoll fra 20.03.2014.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fondsstyret godkjenner møteprotokoll fra 20.03.2014.

3/14
TILSKUDD FRA TYNSET KOMMUNES IDRETTSFOND - FRIST 15.02.14
Idrettsrådets innstilling:
A. Tildeling fra idrettsfondet med beløp eller avslag:
1)TIF orienteringsgruppa, oppgradering av orienteringskart, kr 30 000,2)Brydalen idrettslag, drift og vedlikehold av lysløype og idrettsbane, kr 5000,3)TIF, aktiviteter på Nytrømoen, kr 50 000,4)Tylldalen IL- hovedlaget, prosjekt skiløyper i nærmiljøet, kr 15 000,B. For alle prosjektene settes det som vilkår at støtten skal bidra til å dekke faktiske
kostnader til prosjektet det er søkt støtte til, og ikke skal bidra til overskudd. Inntil
50 % av støtten kan utbetales forskuddsvis, resten utbetales på bakgrunn av rapport og
regnskap. Hvis kostnadene til prosjektet viser seg å være lavere enn tildelte midler,
avregnes dette med bakgrunn i regnskap, slik at innvilget beløp kan betraktes som et
maksimumsbeløp for hva som utbetales. Tilsagn det ikke er rapportert på eller evt.
søkt om utsettelse på ferdigstillelse av innen 01.11.2015 trekkes tilbake.
Vedtak:
A. Tildeling fra idrettsfondet med beløp eller avslag:
1)TIF orienteringsgruppa, oppgradering av orienteringskart, kr 30 000,2)Brydalen idrettslag, drift og vedlikehold av lysløype og idrettsbane, kr 5000,3)TIF, aktiviteter på Nytrømoen, kr 50 000,4)Tylldalen IL- hovedlaget, prosjekt skiløyper i nærmiljøet, kr 15 000,B. For alle prosjektene settes det som vilkår at støtten skal bidra til å dekke faktiske
kostnader til prosjektet det er søkt støtte til, og ikke skal bidra til overskudd. Inntil
50 % av støtten kan utbetales forskuddsvis, resten utbetales på bakgrunn av rapport og
regnskap. Hvis kostnadene til prosjektet viser seg å være lavere enn tildelte midler,
avregnes dette med bakgrunn i regnskap, slik at innvilget beløp kan betraktes som et
maksimumsbeløp for hva som utbetales. Tilsagn det ikke er rapportert på eller evt.
søkt om utsettelse på ferdigstillelse av innen 01.11.2015 trekkes tilbake.

Rådmannens innstilling:
Fondsstyret godkjenner møteprotokoll fra møte i fondsstyret 03.04.2014.
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SØKNAD OM TILSKUDD FRA KOMMUNES IDRETTSFOND- FRIST 15.09.14
Arkiv: 223
Arkivsaksnr.: 14/894

Saksbehandler:
Beate Hjertager

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
5/14
Fondsstyret

Møtedato
16.10.2014

Vedlegg
Vedtekter for Tynset kommunes idrettsfond
Retningslinjer for Tynset kommunes idrettsfond
Andre dokumenter i saken
Søknader om tilskudd fra Tynset kommunes idrettsfond, saksnr 14/894

Melding om vedtak sendes til
Søkerne
Idrettsrådet
Kulturtjenesten
Saksopplysninger
Antall søknader: 12 Samlet søknadssum: kr 529 500,Sum til utdeling i 2014 fordelt på to frister: kr 225 000,Restbeløp til utdeling: kr 125 000,Saksvurdering
Idrettsrådet vurderer søknadene slik:
1) Kvikne IL skiskyting, innkjøp av utstyr (8 stk selvanvisere og 8 stk skytematter),
søknadsbeløp kr 37 800,- , totalt budsjett kr 75 600,Vurdering: Søknaden inneholder enkelt budsjett og finansieringsplan, samt
beskrivelse av formålet. Planen er å utvide fra 12 til 20 skiver for å kunne gjennomføre
renn på en tilfredsstillende måte. Idrettsrådet vurderer innkjøp av utstyr som fast utstyr
og derfor utenfor retningslinjene. Matter er innenfor. Det innstilles på kr 7000,2) Kvikne løypelag, karttavler, skilting/gradering av skiløypene på Kvikne ihht
standard i merkehåndboka, søknadsbeløp kr 37 000,- , totalt budsjett kr 89 000,Vurdering: Søknaden inneholder enkelt budsjett og finansieringsplan, samt
beskrivelse av formålet. Gjensidige Stiftelsen og Hedmark fylkeskommune har
bevilget kr 100 000,- til dette utifra www.merkehåndboka.no der ønsket er at løyper
skal merkes og skiltes etter ny standard. Det søkes idrettsfondet om midler for å kunne
gjennomføre dette prosjektet. Søknaden ligger innenfor retningslinjene til
idrettsfondet, men pga knappe midler i idrettsfondet, samt at det er innvilget støtte fra
andre, innstilles det på avslag.
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3) Kvikne løypelag, preparering av skiløyper på Kvikne, søknadsbeløp kr 45 000,-,
totalt budsjett kr 174 150,Vurdering: Søknaden inneholder enkelt budsjett og finansieringsplan, samt
beskrivelse av formålet. Løypelaget står for organiseringen av preparering av
løypenettet, både for skigruppa, skiskyttergruppa, orienteringsgruppa, skole, barnehage
og generell fysisk fostring. Søknaden ligger innenfor retningslinjene til idrettsfondet,
det innstilles på kr 11 000,4) TIF gym og turn, kurs og utdanning av trenere og hjelpetrenere, søknadsbeløp kr
35 000,-, totalt budsjett kr 86 200,Vurdering: Søknaden inneholder enkelt budsjett og finansieringsplan, samt
beskrivelse av formålet. Det satses også sesongen 2014/15 på trenerutvikling. Enkelte
kurs er også helt nødvendig for å kunne være trener, som f.eks sikringskurs. I
søknaden heter det at for å kunne opprettholde turn som tilbud for barn i Tynse,t er det
nødvendig å forsøke å rekruttere flere trenere, og gi et godt tilbud til de vi allerede har.
Søknaden ligger innenfor retningslinjene til idrettsfondet, det innstilles på
kr 13 000,5) TIF svømming, utdanning av instruktører, søknadsbeløp kr 24 700,-, totalt
budsjett kr 25 000,Vurdering: Søknaden inneholder enkelt budsjett og finansieringsplan, samt
beskrivelse av formålet. Det ønskes å gjennomføre videregående instruktørkurs. Det
må da leies instruktør, samt kjøpes dukker for trening av livredning. Søknaden ligger
innenfor retningslinjene til kulturfondet, det innstilles på kr 6000,6) TIF ski, drift av lysløype på Tynset, søknadsbeløp kr 65 000,-, totalt budsjett kr
135 000,Vurdering: Søknaden inneholder enkelt budsjett og finansieringsplan, samt
beskrivelse av formålet. Lysløypa brukes foruten av skigruppa til mange utenfor
skigruppa. Det er en målsetting å legge til rette også for de som ikke «satser».
Søknaden ligger innenfor retningslinjene til idrettsfondet, det innstilles på kr 25 000,7) Lanur organizing N-Ø paintball, innkjøp av dykkekompresssor for oppstart av
paintballklubb, søknadsbeløp kr 35 000,-, totalt budsjett kr 77 800,- (utgifter
oppstart klubb, kostnad kompressor i overkant av kr 35 000,-)
Vurdering: Søknaden inneholder enkelt budsjett og finansieringsplan, samt
beskrivelse av formålet. Dette er en nystartet klubb som ønsker å legge til rette for en
ny fritidsaktivitet i distriktet. Det søkes om støtte til å kjøpe dykkekompressor for å
slippe å være avhengig av brannvesenet slik de er i dag. Idrettsrådet vurderer dette som
et godt tiltak for annen aktivitet. Men da vi ser at det ikke primært er rettet mot barn og
unge, at det kan bli en kommersiell aktivitet, samt knappe midler, innstilles på avslag.
8) TIF håndball, trygg reise til bortebane, søknadsbeløp kr 65 000,-, totalt budsjett
280 000,Vurdering: Søknaden inneholder budsjett, en form for finansieringsplan og
beskrivelse av formålet. Færre lag i Nord-Østerdal enn tidligere tilsier mange lange
reiser til Trondheimsområdet. Det er pga trafikksikkerheten vedtatt at minibuss skal
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benyttes. Dette utgjør nå den største posten for håndballgruppa. Søknaden ligger
innenfor retningslinjene til idrettsfondet, det innstilles på kr 20 000,9) TIF håndball, prosjekt «Ivrige spillere», søknadsbeløp kr 60 000,-, totalt budsjett
kr 200 000 (hall-leie), 260 000,- (trenergodtgjørelse)
Vurdering: Søknaden inneholder budsjett, en form for finansieringsplan og
beskrivelse av formålet. I søknaden heter det at for å sikre kvalitet på treninger og
hindre frafall av spillere er det engasjert en betalt trener. I tillegg utvides antall
treninger slik at halleien økes. Det søkes om støtte for å kunne utvikle «ivrige
spillere»- satsingen. Søknaden ligger innenfor retningslinjene til idrettsfondet, men det
innstilles allikevel på avslag pga knappe midler slik at utvidet aktivitet ikke blir
prioritert.
10) TIF fotball, trygg transport for fotballbarn- og ungdom, søknadsbeløp kr
100 000,-, totalt budsjett kr 450 000,Vurdering: Søknaden inneholder budsjett, en form for finansieringsplan og
beskrivelse av formålet. Tynset fotball omfatter, jmf idrettsregistreringene, 350 spillere
under 19 år. Det blir mange lange reiseavstander som følge av at klubben er den
sørligste i Trøndelag fotballkrets. For å sikre en trygg transport langs en sterkt
trafikkert Rv3 settes det i stor grad opp buss. Dette er den vesentligste kostnaden i
gruppen. Søknaden ligger innenfor retningslinjene til idrettsfondet, det innstilles på kr
35 000,11) TIF, Santa Kristina Cup, underskuddsgaranti kr 25 000,-, totalt budsjett kr
310 000,Vurdering: Søknaden inneholder enkelt budsjett og finansieringsplan, samt
beskrivelse av formålet. I søknaden heter det at Santa Kristina Cup er en cup med
internasjonal klasse, og en av intensjonene er å motivere til aktivitet for håndball blant
barn og unge. Søknaden ligger innenfor retningslinjene til idrettsfondet jmf
underskuddsgaranti. Idrettsrådet innstiller allikevel på avslag da cupen er gjennomført
og regnskap her bør være kjent på søknadstidspunktet.
12) Fåset IL, prepareringsutstyr til lysløyper og turløyper, søknadsbeløp kr 19 900,
totalt budsjett kr 19 900,Vurdering: Søknaden inneholder enkelt budsjett og finansieringsplan, samt
beskrivelse av formålet. Fåset IL skigruppa har ansvar for oppkjøring av lysløypa og
turløyper. For å kunne preparere løypene på en bedre måte, mildere vintre, ønskes det
å investere i slodd og sporsetter. Søknaden ligger innenfor retningslinjene til
idrettsfondet. Den ses i sammenheng med Kvikne og Tynset sine søknader til løyper
for «hele bygda». Det innstilles på kr 8000,-

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Tiltaket har i liten grad betydning for klima og miljø.
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Idrettsrådets innstilling:
A. Tildeling fra idrettsfondet med beløp eller avslag:
1)Kvikne IL skiskyting, innkjøp av utstyr, kr 7000,2) Kvikne løypelag, karttavler, skilting/gradering av skiløypene på Kvikne, avslag
3)Kvikne løypelag, preparering av skiløyper på Kvikne, kr 11 000,4)TIF gym og turn, kurs og utdanning av trenere og hjelpetrenere, kr 13 000,5)TIF svømming, utdanning av instruktører, kr 6000,6)TIF ski, drift av lysløype Tynset, kr 25 000,7)Lanur organizing N-Ø paintball, innkjøp av dykkekompressor for oppstart av
paintballklubb, avslag
8)TIF håndball, trygg reise til bortebane, kr 20 000,9)TIF håndball, prosjekt «Ivrige spillere», avslag
10)TIF fotball, trygg reise til bortebane, kr 35 000,11)TIF, Santa Kristina Cup, avslag
12)Fåset IL, prepareringsutstyr til lysløype og turløyper, kr 8000,B. For alle prosjektene settes det som vilkår at støtten skal bidra til å dekke faktiske
kostnader til prosjektet det er søkt støtte til, og ikke skal bidra til overskudd. Inntil 50 %
av støtten kan utbetales forskuddsvis, resten utbetales på bakgrunn av rapport og regnskap.
Hvis kostnadene til prosjektet viser seg å være lavere enn tildelte midler, avregnes dette
med bakgrunn i regnskap, slik at innvilget beløp kan betraktes som et maksimumsbeløp
for hva som utbetales. Tilsagn det ikke er rapportert på eller eventuelt søkt om utsettelse
på ferdigstillelse av innen 01.04.2016 trekkes tilbake.

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Fondsstyret

Side 8 av 8

