TYNSET KOMMUNE

MØTEINNKALLING

FONDSSTYRET
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 12.11.2015
Tid:
Etter formannskapsmøtet

SAKLISTE
Saksnr.

Tittel

5/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN
16.04.2015.
6/15
TILSKUDD FRA KOMMUNENS KULTURFOND- FRIST 15.09.15
7/15
TILSKUDD FRA KOMMUNENS IDRETTSFOND - FRIST 15.09.15

TYNSET, den 05.11.2015

Merete Myhre Moen (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 5/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN
16.04.2015.
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/427

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
5/15
Fondsstyret

Møtedato
12.11.2015

MØTEPROTOKOLL

FONDSSTYRET
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 16.04.2015
Tid:
Kl. 10.00
Til stede på møtet:
Medlemmer:
Bersvend Salbu
Merete Myhre Moen
Morten Sandbakken
Berit Nordseth Moen

Forfall:
Stein Tronsmoen
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Signe Marit Lium
Merknad:

Varamedlemmer:
Per Hermann Køhn Hansæl
Mahdi Hassan Mouhoumed
Oskar Snarvold
Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen

TYNSET, den 16.04.2015
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BEHANDLEDE SAKER
Saksnr.

Tittel

3/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I
FONDSSTYRET DEN 19.03.2015.
4/15
SØKNAD OM TILSKUDD FRA KOMMUNES IDRETTSFONDFRIST 15.02.15
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3/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN
19.03.2015.
Rådmannens innstilling:
Fondsstyret godkjenner møteprotokoll fra møte i fondsstyret 19.03.2015.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fondsstyret godkjenner møteprotokoll fra møte i fondsstyret 19.03.2015.

4/15
SØKNAD OM TILSKUDD FRA KOMMUNES IDRETTSFOND- FRIST 15.02.15
Idrettsrådets innstilling:
A. Tildeling fra idrettsfondet med beløp eller avslag:
1)TIF Friidrett, restart av TIF friidrettsgruppe, kr 14 000,2)TIF, tilskudd til aktiviteter på Nytrømoen, kr 58 000,3)Nord-Østerdal Travlag, vekst i Nord-Østerdalstravet, avslag
4)KIL Friidrett/Kviktrim, støtte til friidrettsgruppa på Kvikne, kr 4000,5)Kviktrim, støtte til turntrening, kr 6000,6)TIF håndball, «Ivrige spillere», avslag
7)Kvikne skytterlag, samlagsstevne feltskyting, avslag
8)TIF gym og turn, oppgradering og investering i nytt utstyr, kr 18 000,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 vet. Søkt om utsettelse på
ferdigstillelse av innen 01.09.16, trekkes tilbake.
Vedtak:
A. Tildeling fra idrettsfondet med beløp eller avslag:
1)TIF Friidrett, restart av TIF friidrettsgruppe, kr 14 000,2)TIF, tilskudd til aktiviteter på Nytrømoen, kr 58 000,3)Nord-Østerdal Travlag, vekst i Nord-Østerdalstravet, avslag
4)KIL Friidrett/Kviktrim, støtte til friidrettsgruppa på Kvikne, kr 4000,5)Kviktrim, støtte til turntrening, kr 6000,6)TIF håndball, «Ivrige spillere», avslag
7)Kvikne skytterlag, samlagsstevne feltskyting, avslag
8)TIF gym og turn, oppgradering og investering i nytt utstyr, kr 18 000,TYNSET KOMMUNE
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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 vet. Søkt om utsettelse på
ferdigstillelse av innen 01.09.16, trekkes tilbake.

Rådmannens innstilling:
Fondsstyret godkjenner møteprotokoll fra møte i fondsstyret 16.04.2015.
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Sak 6/15
TILSKUDD FRA KOMMUNENS KULTURFOND- FRIST 15.09.15
Arkiv: 223
Arkivsaksnr.: 15/1065

Saksbehandler:
Beate Hjertager

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
6/15
Fondsstyret

Møtedato
12.11.2015

Vedlegg
Vedtekter for Tynset kommunes kulturfond
Retningslinjer for Tynset kommunes kulturfond
Andre dokumenter i saken
Søknader om tilskudd fra Tynset kommunes kulturfond med frist 15.09.15, saksnr. 15/1065
Melding om vedtak sendes til
Søkerne
Kulturtjenesten
Saksopplysninger
Antall søknader:4
Budsjettert sum til utdeling i 2015 fordelt på to frister: kr 200 000,Restsum i fondet, ikke tildelt 2009-2014: kr 277 500,Tildeling første frist 2015: kr 255 000,Disponibelt i fondet: kr 222 500,Saksvurdering
1) Roos v/Ankie Tinbod, Inspirert av – kunstprosjekt, søknadsbeløp kr 4 000,Vurdering: Prosjektet er et kunstprosjekt som involverer flere kunstnere i samarbeid
med en barnehage. Barnehagen er ikke fra Tynset, men resultatet av prosjektet skal
stilles ut i Tynset kulturhus. Siden prosjektet ikke involverer en prosess med barn i
Tynset, blir dette som en ren utstillingsstøtte til en utstilling som skal vises i Galleri
Elgen. Det er tidligere gitt avslag på utstillingsprosjekter, og det innstilles derfor på at
søknaden avslås.
2) Tylldalen-Brydalen Bygdebok v/ Odd Guttorm Negård, Bygdebok for Tylldalen
og Brydalen, bind 2, kulturhistorie, søknadsbeløp kr 50 000,Vurdering: Det er svært positivt at det nå jobbes med et kulturhistorisk bind for
Tylldalen og Brydalen bygdebok. Tidligere, da det var mer midler i fondet, har noen
bokprosjekter fått støtte fra fondet, men i de senere årene har bokprosjekter fått avslag.
Et tilsvarende bokprosjekt, «Boka om Fådalen2 fikk avslag i 2014. Begrunnelsen var
da at bokprosjektet hadde potensiale til å få dekket kostnader gjennom boksalg, og at
det måtte gjøres strengere prioriteringer på grunn av mindre midler i fondet. Det ble
også vist til at det ble kjøpt inn en bokpakke av boka om Rausjødalen setermeieri i
stedet for støttet gjennom kulturfondet, og at dette er en mulighet som kan vurderes.
Søknaden fra Tylldalen-Brydalen bygdebok foreslås avslått med samme begrunnelse.
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3) Sparken 4H v/Marianne Slåttelia Støen, Fellesprosjekt 2015 – «Edens hage»,
søknadsbeløp kr 3 000,Vurdering: Fellsprosjektet «Edens hage» er et godt 4H prosjekt, men en del av
Sparken 4H`s ordinære virksomhet. I kulturfondets retningslinjer heter det at det ikke
gis støtte til ordinær drift, og søknaden avslås derfor.
4) Tynset teknolab v/Rune Brekken, etablere ungdomsklubben Tynset teknolab,
søknadsbeløp kr 25 000,Vurdering: Tynset teknolab er et helt nytt konsept på Tynset. Det er et annerledes og
lærerikt fritidstilbud for barn og unge, og et tilbud som er helt annerledes enn de
tilbudene som finnes fra før. Barn og unge er en prioritert målgruppe når det gjelder
tildelinger fra fondet. Det innstilles på tilskudd kr 25 000,-

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket har liten betydning for klima og miljø.
Rådmannens innstilling:
A. Tildeling fra kulturfondet med beløp eller avslag:
1) Roos v/Ankie Tinbod, Inspirert av – kunstprosjekt, avslag
2) Tylldalen-Brydalen bygdebok, Bygdebok for Tylldalen og Brydalen, bind 2,
kulturhistorie, avslag
3) Sparken 4H v/ Marianne Slåttelia Støen, Fellesprosjekt 2015 – «Edens hage»,
avslag
4) Tynset teknolab v/Rune Brekken, Etablere ungdomsklubben, Tynset teknolab, kr
25 000,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 kan utbetales. Tilsagn det ikke er rapportert på eller
søkt om utsettelse på ferdigstillelse av innen 01.03.17, trekkes tilbake.
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TILSKUDD FRA KOMMUNENS IDRETTSFOND - FRIST 15.09.15
Arkiv: 223
Arkivsaksnr.: 15/1097

Saksbehandler:
Beate Hjertager

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
7/15
Fondsstyret

Møtedato
12.11.2015

Vedlegg
Vedtekter for Tynset kommunes idrettsfond
Retningslinjer for Tynset kommunes idrettsfond
Søknader
Andre dokumenter i saken
Søknader om tilskudd fra Tynset kommunes idrettsfond, saksnr 15/185
Melding om vedtak sendes til
Søkerne
Idrettsrådet
Kulturtjenesten
Saksopplysninger
Antall søknader: 7
Samlet søknadssum: kr 485 183,Sum til utdeling i 2015 fordelt på to frister: kr 200 000,Restsum i fondet (tilbakeført) 2009-2014: kr 277 500,Tildelt første frist 2015: kr 100 000,Disponibelt for tildeling: kr 377 500,-

Saksvurdering
Det følgende er idrettsrådets saksvurdering av søknadene:
1) TIF fotball, trygg transport, søknadsbeløp kr 125 000,-, totalt budsjett kr
435 000,-,
Vurdering: Søknaden inneholder budsjett, finansieringsplan og beskrivelse av
formålet. Søknaden ligger innenfor retningslinjene, og er således berettiget tildeling fra
idrettsfondet. Innstiller på kr 100 000,2) Kvikne Løypelag, preparering av løyper, søknadsbeløp kr 45 000,- , totalt
budsjett kr 89 000,Vurdering: Søknaden inneholder budsjett, finansieringsplan og beskrivelse av
formålet. Søknaden ligger innenfor retningslinjene, og er således berettiget tildeling fra
idrettsfondet. Innstiller på kr 22 500,-
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3) Tynset IF håndball, trygg transport, søknadsbeløp kr 125 000,-, totalt budsjett kr
240 000,Vurdering: Søknaden inneholder budsjett, finansieringsplan og beskrivelse av
formålet. Søknaden ligger innenfor retningslinjene, og er således berettiget tildeling fra
idrettsfondet. Innstiller på kr 60 000,4) Kvikne IL orientering, kompass og brikker, søknadsbeløp kr 10 183,-, totalt
budsjett kr 10 183,Vurdering: Søknaden inneholder budsjett, finansieringsplan og beskrivelse av
formålet. Søknaden ligger innenfor retningslinjene, og er således berettiget tildeling fra
idrettsfondet. Innstiller på kr 5000,5) Kviktrim, Kvikne IL, turntrening, søknadsbeløp kr 40 000,-, totalt budsjett kr
38 400,Vurdering: Søknaden inneholder budsjett, finansieringsplan og beskrivelse av
formålet. Søknaden ligger innenfor retningslinjene, og er således berettiget tildeling fra
idrettsfondet. Innstiller på kr 10 000,6) Kviktrim, Kvikne IL, utstyr til friidrett, søknadsbeløp kr 10 000,-, totalt budsjett
kr 20 000,Vurdering: Søknaden inneholder budsjett, finansieringsplan og beskrivelse av
formålet. Søknaden ligger innenfor retningslinjene, og er således berettiget tildeling fra
idrettsfondet. Innstiller på kr 5000,7) Tynset IF ski, drift lysløype, søknadsbeløp kr 70 000,-, totalt budsjett
kr 140 000,Vurdering: Søknaden inneholder budsjett, finansieringsplan og beskrivelse av
formålet. Søknaden ligger innenfor retningslinjene, og er således berettiget tildeling fra
idrettsfondet. Innstiller på kr 35 000,-

Hvis idrettsrådets innstilling følges, blir samlet tildeling fra fondet kroner 237 500.
Det vil da være 140 000 til rest i fondet som kan brukes til tildeling i senere runder
sammen med neste års avsetning til fondet.

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Tiltakene har i liten grad betydning for klima og miljø.
Idrettsrådets innstilling:
A. Tildeling fra idrettsfondet med beløp eller avslag:
1) TIF fotball, trygg transport, kr 100 000,2) Kvikne løypelag, preparering av løyper, kr 22 500,3) Tynset IF håndball, kr 60 000,4) Kvikne IL orientering, kompass og brikker, kr 5000,5) Kviktrim, Kvikne IL, turntrening, kr 10 000,6) Kviktrim, Kvikne IL, utstyr til friidrett, kr 5000,7) Tynset IF ski, drift lysløype, kr 35 000,TYNSET KOMMUNE
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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 kan utbetales. Tilsagn det ikke er rapportert på eller søkt
om utsettelse på ferdigstillelse av innen 01.03.17, trekkes tilbake.
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