TYNSET KOMMUNE

MØTEINNKALLING

FONDSSTYRET
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 31.03.2016
Tid:
Kl. 09.00 Etter formannskapsmøtet

SAKLISTE
Saksnr.

Tittel

1/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN
12.11.2015.
2/16
TILSKUDD FRA KOMMUNENS KULTURFOND – FRIST 15.02.2016

TYNSET, den 18.03.2016
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 1/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN
12.11.2015.
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1333

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
1/16
Fondsstyret

Møtedato
31.03.2016

MØTEPROTOKOLL

FONDSSTYRET
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 12.11.2015
Tid:
Etter formannskapsmøtet
Til stede på møtet:
Medlemmer:
Merete Myhre Moen
Nils Kristen Sandtrøen
Stein Tronsmoen
Per Hermann Køhn Hansæl
Tone Hagen
Karin Tørklep Sletten
Berit Nordseth Moen

Forfall:

Merknad:

Varamedlemmer:
Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen

TYNSET, den 12.11.2015
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BEHANDLEDE SAKER
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
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5/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN
16.04.2015.
Rådmannens innstilling:
Fondsstyret godkjenner møteprotokoll fra møte i fondsstyret 16.04.2015.
Vedtak:
Fondsstyret godkjenner møteprotokoll fra møte i fondsstyret 16.04.2015.

6/15
TILSKUDD FRA KOMMUNENS KULTURFOND- FRIST 15.09.15
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.
Vedtak:
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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7/15
TILSKUDD FRA KOMMUNENS IDRETTSFOND - FRIST 15.09.15
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,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 søkt om utsettelse på ferdigstillelse av
innen 01.03.17, trekkes tilbake.
Vedtak:
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,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 søkt om utsettelse på ferdigstillelse av
innen 01.03.17, trekkes tilbake.

Rådmannens innstilling:
Fondsstyret godkjenner møteprotokoll fra møte i fondsstyret 12.11.2015.
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TILSKUDD FRA KOMMUNENS KULTURFOND – FRIST 15.02.2016
Arkiv: 223
Arkivsaksnr.: 15/1326

Saksbehandler:
Beate Hjertager

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
2/16
Fondsstyret

Møtedato
31.03.2016

Vedlegg
Vedtekter for Tynset kommunes kulturfond
Retningslinjer for Tynset kommunes kulturfond
Andre dokumenter i saken
Søknader om tilskudd fra Tynset kommunes kulturfond med frist 15.02.16, saksnr. 15/1326
Melding om vedtak sendes til
Søkerne
Kulturtjenesten
Saksopplysninger
Antall søknader: 9
Budsjettert sum til utdeling i 2016 fordelt på to frister: 139 000,Restsum i fondet, tilbakeført fra tidligere år: 197 500,Disponibelt i fondet: kr 336 500,-

Saksvurdering
1) Kvikne Songlag: 1. Deltagelse for medlemmer under 20 år på korsangerkurs,
søknadsbeløp kr 7800, 2. Utviklingsseminar for koret 31.10 og 01.11.15,
søknadsbeløp 15 000,Det foreslås å innstille på støtte til deltagelse på korsangerkurs for medlemmer under
20 år, kr 7800. dette kan ses på som et rekrutteringstiltak, og tiltak for barn og unge er
prioritert i kulturfondets retningslinjer. Støtte til utviklingsseminar for hele koret
foreslås avslått.
2) Ttrafo (Teater i Fjellregionen), «Fyrverkerimakerens datter»,
søknadsbeløp 50 000,Ttrafo har tidligere fått tilskudd fra kulturfondet til flere produksjoner. Tynset
kommune er vertskommune for Ttrafo, som er en offentlig ordning, i hovedsak
finanisert av Hedmark fylkeskommune, og med et bidrag på 6 kr per innbygger fra de
6 kommunene i Nord-Østerdalen. I retningslinjene til fondet heter det at offentlige
institusjoner kan søke, men det er innarbeidet en praksis at enheter innenfor Tynset
kommune ikke får tilskudd fra fondet. Siden Ttrafo er en del av Tynset kommune
foreslås søknaden derfor avslått.
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3) Kvikne Songlag: 1. Utgifter til revy 18. og 19. mars 2016, søknadsbeløp
kr 43 500, 2. Korfestival i Brønnøysund 16. – 19. juni 2016, søknadsbeløp kr
29 800,- , 3. Konsert med Acoustic Eidolon 21. april 2016, søknadsbeløp ikke
oppgitt. Kvikne Songlag har levert søknader på til sammen 5 ulike prosjekter. Etter
en samlet vurdering foreslås det å innstille kun på støtte til korsangerkurs for
kormedlemmer under 20 år, se punkt 1. Øvrige søknadspunkter foreslås avslått.
4) Livestock Event/Livestockfestivalen, Livestockfestivalen 2016, søknadsbeløp kr
60 000,- Livestockfestivalen har bygget seg opp til å bli et arrangement med høy
kvalitet som er kjent utenfor regionens grenser. Arrangementet foregår på Alvdal, men
er et arrangement med betydning for hele regionen. Selv om Tynset kommunes
kulturfond i hovedsak skal støtte arrangementer i Tynset kommune, har derfor
Livestock fått innvilget alle sine tidligere søknader til fondet. Søknaden foreslås
innvilget med kr 60 000,5) Foro Tynset - Skandinavisk forening for fred og forsoning i Colombia,
internasjonalt seminar for fred i Colombia, arrangert på Tynset. Det søkes om
støtte til å dekke utgifter til seminaret, og støtten kan om ønskelig øremerkes
kulturdelen av arrangementet, søknadsbeløp kr 45 000,Søknaden foreslås avslått.
6) Opera Di Setra, «Sommer i Tyrol», søknadsbeløp kr 80 000,Opera di Setra har blitt en merkevare av høy kvalitet som når et mye bredere publikum
enn de som vanligvis oppsøker operaforestillinger. Opera di Setra er et unikt konsept
som kombinerer musikk- og naturopplevelser. Opera di Setra er kjent langt utenfor
regionens grenser, og har fremdeles utviklingsmuligheter, og er et konsept annen
turistnæring i regionen også kan ha nytte av. Det foreslås at søknaden innvilges med kr
80 000,7) Tylldalsspelet, Olsokspelet «Dei urolege av hjartet», 40 års jubileumsforestilling,
søknadsbeløp kr 65 000,Olsokspelet i Tylldalen er et av landets lengstlevende spel, med 40 års jubileum i år,
Spelet har hatt stor betydning for å skape lokal identitet, en arena hvor flere
generasjoner har hatt sin debut som skuespillere. Spelet er kjent langt utenfor regionen,
men har de siste årene slitt med lavere publikumstall. Det er behov for nytenkning og
utvikling, og årets produksjon kan bety et være eller ikke være for det tradisjonsrike
spelet. Årets spel skal utvikles med ny musikk, og ved at forestillingene spilles senere
på kvelden slik at de kan lyssettes. Manus er også redigert. Det foreslås å støtte
søknaden med kr 40 000,8) Tynset jazzklubb, Tynset jazzfestival 2016, søknadsbeløp kr 20 000,Tynset jazzklubb har etablert seg som en populær nykommer på kulturarenaen i
Tynset, med god kvalitet på sine arrangementer. En jazzfestival på Neby er et godt
konsept som vil utfylle kulturtilbudet på Tynset. Det foreslås å støtte søknaden med kr
20 000,-
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9) Nor-Døst, Nor-Døst 20-års jubileum, konserter i Tynset kulturhus 22. – 24. mars,
søknadsbeløp kr 20 000,Nor-Døst har levert konserter av høy kvalitet i 20 år. De er nå tilbake med
jubileumskonserter i Tynset kulturhus satt sammen av repertoar fra tidligere konserter
og med god, gammel musikalsk besetning. Det foreslås å støtte søknaden med kr
10 000,Hvis forslagene til innstilling følges, blir samlet bevilgning fra fondet kr 217 800,-, og
restbeløp i fondet kr 118 700,-

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) Kvikne Songlag:
1. Deltagelse for medlemmer under 20 år på korsangerkurs, kr 7800,2. Utviklingsseminar for koret 31.10 og 01.11.15, avslag
2) Ttrafo (Teater i Fjellregionen), «Fyrverkerimakerens datter», avslag
3) Kvikne Songlag:
1. Utgifter til revy 18. og 19. mars 2016, avslag
2. Korfestival i Brønnøysund 16. – 19. juni 2016, avslag
3. Konsert med Acoustic Eidolon 21. april 2016, avslag
4) Livestock Event/Livestockfestivalen, Livestockfestivalen 2016, kr 60 000,5) Foro Tynset - Skandinavisk forening for fred og forsoning i Colombia, internasjonalt
seminar for fred i Colombia, arrangert på Tynset, avslag
6) Opera Di Setra, «Sommer i Tyrol», kr 80 000,7) Tylldalsspelet, Olsokspelet «Dei urolege av hjartet», 40 års jubileumsforestilling, kr
40 000,8) Tynset jazzklubb, Tynset jazzfestival 2016, kr 20 000,9) Nor-Døst, Nor-Døst 20-års jubileum, konserter i Tynset kulturhus 22. – 24. mars, kr
10 000,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 01.09.17, trekkes tilbake.
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