TYNSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

FONDSSTYRET
Møtested:
Møtedato: 20.03.2014
Tid:
Til stede på møtet:
Medlemmer:
Bersvend Salbu
Merete Myhre Moen
Stein Tronsmoen
Morten Sandbakken
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Signe Marit Lium
Berit Nordseth Moen

Forfall:
Merknad:

Varamedlemmer:
Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen

TYNSET, den 20.03.2014

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Fondsstyret

Side 1 av 3

BEHANDLEDE SAKER
Saksnr.
1/14

Tittel
TILSKUDD FRA KOMMUNENS KULTURFOND - FRIST
15.02.14

TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Fondsstyret

Side 2 av 3

1/14
TILSKUDD FRA KOMMUNENS KULTURFOND - FRIST 15.02.14
Rådmannens innstilling:
A. Tildeling fra kulturfondet med beløp eller avslag:
1)Nord-Østerdal symfoniorkester/Tynset barne-og ungdomsteater, Snart, ja like før,
avslag
2)Tynset skolekorps, jubileumskonsert, kr 10 000,3) Ttrafo, Kortspillfestivalen 2014, avslag
4)Tynset flyklubb, restaurering av Tynsets første glidefly, avslag
5)Mannskoret Ljom, grunnlovsfeiring, avslag
6)Opera di Setra, oppsetning av Figaros bryllup, kr 50 000,7)Tylldalspelet, Oppsetning av Olsokspelet og olsokhelga i Tylldalen, kr 20 000,8)Livestock event, Livestock 2014, kr 40 000,Hvis innstillingen følges, blir samlet tildeling kr 120 000,-. Rest i fondet vil da være kr
105 000,-.
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 evt.
søkt om ferdigstillelse av innen 01.10.2015, trekkes tilbake.
Vedtak:
A. Tildeling fra kulturfondet med beløp eller avslag:
1)Nord-Østerdal symfoniorkester/Tynset barne-og ungdomsteater, Snart, ja like før,
avslag
2)Tynset skolekorps, jubileumskonsert, kr 30 000,3) Ttrafo, Kortspillfestivalen 2014, avslag
4)Tynset flyklubb, restaurering av Tynsets første glidefly, avslag
5)Mannskoret Ljom, grunnlovsfeiring, avslag
6)Opera di Setra, oppsetning av Figaros bryllup, kr 80 000,7)Tylldalspelet, Oppsetning av Olsokspelet og olsokhelga i Tylldalen, kr 10 000,8)Livestock event, Livestock 2014, kr 40 000,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 evt.
søkt om ferdigstillelse av innen 01.10.2015, trekkes tilbake.
C. Fondsstyret ber om en komplett oversikt over alle tildelinger som er gjort siden
etableringen av kulturfondet og status på utbetalinger.
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