TYNSET KOMMUNE

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
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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.
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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.
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