TYNSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

FONDSSTYRET
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 19.03.2015
Tid:
Etter formannskapsmøtet
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
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BEHANDLEDE SAKER
Saksnr.

Tittel
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I
FONDSSTYRET DEN 13.11.2014.
2/15
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1/15
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN 13.11.2014.
Rådmannens innstilling:
Fondsstyret godkjenner møteprotokoll fra møte i fondsstyret 13.11.2014.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fondsstyret godkjenner møteprotokoll fra møte i fondsstyret 13.11.2014.

2/15
TILSKUDD FRA KOMMUNENS KULTURFOND- FRIST 15.02.2015
Rådmannens innstilling:
A. Tildeling fra kulturfondet med beløp eller avslag:
1) Tynset jazzklubb, etablering og drift av Tynset jazzklubb, kr 15 000,2) Tynset barne- og ungdomsteater, oppsetning av musikalen «Into the woods»,
kr 20 000,3) Tynset skolemusikkorps, 1) Støtte til dirigent og opprettholdelse av korpset for å lage
et kvalitetsmessig bra tilbud til barn og unge. 2) Støtte til videreutdanning og kurs for
dirigenter og instruktører for derved igjen å kunne tilby kvalitetsmessig godt tilbud,
kr 30 000,4) Kviktrim, Dansekurs hip-hop, kr 10 000,5) Opera di setra, Oppsetning av «Elskovsdrikken» av G. Donizetti, en opera i 2 akter,
kr 100 000,6) Livestock Event, Gjennomføring og utvikling av Livestockfestivalen, kr 40 000,Hvis innstillingen følges, blir samlet tildeling kr 215 000,Disponibelt i fondet etter tildelingen kr 262 500,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 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 01.10.16, trekkes tilbake.
Vedtak:
A. Tildeling fra kulturfondet med beløp eller avslag:
1) Tynset jazzklubb, etablering og drift av Tynset jazzklubb, kr 15 000,2) Tynset barne- og ungdomsteater, oppsetning av musikalen «Into the woods»,
kr 20 000,-

TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Fondsstyret

Side 3 av 4

3) Tynset skolemusikkorps, 1) Støtte til dirigent og opprettholdelse av korpset for å lage
et kvalitetsmessig bra tilbud til barn og unge. 2) Støtte til videreutdanning og kurs for
dirigenter og instruktører for derved igjen å kunne tilby kvalitetsmessig godt tilbud,
kr 50 000,4) Kviktrim, Dansekurs hip-hop, kr 10 000,5) Opera di setra, Oppsetning av «Elskovsdrikken» av G. Donizetti, en opera i 2 akter,
kr 100 000,6) Livestock Event, Gjennomføring og utvikling av Livestockfestivalen, kr 60 000,Hvis innstillingen følges, blir samlet tildeling kr 255 000,Disponibelt i fondet etter tildelingen kr 222 500,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 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 01.10.16, trekkes tilbake.
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