TYNSET KOMMUNE

MØTEINNKALLING

FONDSSTYRET
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 13.11.2014
Tid:
Etter formannskapsmøtet

SAKLISTE
Saksnr.

Tittel

6/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN
16.10.2014.
7/14
TILSKUDD FRA KOMMUNENS KULTURFOND- FRIST 15.09.14

TYNSET, den 05.11.2014

Bersvend Salbu (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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Sak 6/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN
16.10.2014.
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 14/1215

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
6/14
Fondsstyret

Møtedato
13.11.2014

MØTEPROTOKOLL

FONDSSTYRET
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 16.10.2014
Tid:
Etter formannskapsmøtet
Drøfting kulturfondsøknader
Til stede på møtet:
Medlemmer:
Bersvend Salbu
Merete Myhre Moen
Morten Sandbakken
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Berit Nordseth Moen

Forfall:
Stein Tronsmoen
Signe Marit Lium
Merknad:

Varamedlemmer:
Per Hermann Køhn Hansæl
Oskar Snarvold

Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen

TYNSET, den 16.10.2014
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BEHANDLEDE SAKER
Saksnr.

Tittel

4/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I
FONDSSTYRET DEN 03.04.2014.
5/14
SØKNAD OM TILSKUDD FRA KOMMUNES IDRETTSFONDFRIST 15.09.14
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4/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN
03.04.2014.
Rådmannens innstilling:
Fondsstyret godkjenner møteprotokoll fra møte i fondsstyret 03.04.2014.
Vedtak:
Fondsstyret godkjenner møteprotokoll fra møte i fondsstyret 03.04.2014.

5/14
SØKNAD OM TILSKUDD FRA KOMMUNES IDRETTSFOND- FRIST 15.09.14
Idrettsrådets innstilling:
A. Tildeling fra idrettsfondet med beløp eller avslag:
1)Kvikne IL skiskyting, innkjøp av utstyr, kr 7000,2) Kvikne løypelag, karttavler, skilting/gradering av skiløypene på Kvikne, avslag
3)Kvikne løypelag, preparering av skiløyper på Kvikne, kr 11 000,4)TIF gym og turn, kurs og utdanning av trenere og hjelpetrenere, kr 13 000,5)TIF svømming, utdanning av instruktører, kr 6000,6)TIF ski, drift av lysløype Tynset, kr 25 000,7)Lanur organizing N-Ø paintball, innkjøp av dykkekompressor for oppstart av
paintballklubb, avslag
8)TIF håndball, trygg reise til bortebane, kr 20 000,9)TIF håndball, prosjekt «Ivrige spillere», avslag
10)TIF fotball, trygg reise til bortebane, kr 35 000,11)TIF, Santa Kristina Cup, avslag
12)Fåset IL, prepareringsutstyr til lysløype og turløyper, kr 8000,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 eventuelt søkt om utsettelse
på ferdigstillelse av innen 01.04.2016 trekkes tilbake.

Vedtak:
A. Tildeling fra idrettsfondet med beløp eller avslag:
1)Kvikne IL skiskyting, innkjøp av utstyr, kr 7000,2) Kvikne løypelag, karttavler, skilting/gradering av skiløypene på Kvikne, avslag
3)Kvikne løypelag, preparering av skiløyper på Kvikne, kr 11 000,4)TIF gym og turn, kurs og utdanning av trenere og hjelpetrenere, kr 13 000,5)TIF svømming, utdanning av instruktører, kr 6000,6)TIF ski, drift av lysløype Tynset, kr 25 000,TYNSET KOMMUNE
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7)Lanur organizing N-Ø paintball, innkjøp av dykkekompressor for oppstart av
paintballklubb, avslag
8)TIF håndball, trygg reise til bortebane, kr 20 000,9)TIF håndball, prosjekt «Ivrige spillere», avslag
10)TIF fotball, trygg reise til bortebane, kr 35 000,11)TIF, Santa Kristina Cup, avslag
12)Fåset IL, prepareringsutstyr til lysløype og turløyper, kr 8000,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 eventuelt søkt om utsettelse
på ferdigstillelse av innen 01.04.2016 trekkes tilbake.

Rådmannens innstilling:
Fondsstyret godkjenner møteprotokoll fra møte i fondsstyret 16.10.2014.
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TILSKUDD FRA KOMMUNENS KULTURFOND- FRIST 15.09.14
Arkiv: 223
Arkivsaksnr.: 14/1086

Saksbehandler:
Arild Einar Trøen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
7/14
Fondsstyret

Møtedato
13.11.2014

Vedlegg
Vedtekter for Tynset kommunes kulturfond
Retningslinjer for Tynset kommunes kulturfond
Andre dokumenter i saken
Søknader om tilskudd fra Tynset kommunes kulturfond med frist 15.09.14, saksnr 14/1086 og
saksnr 14/1151.
Melding om vedtak sendes til
Søkerne
Kulturtjenesten
Saksopplysninger
Antall søknader til behandling: 7
Samlet søknadssum: 244 000,Sum til utdeling i 2014 fordelt på to frister: 225 000,Rest til utdeling ved andre tildeling 2014: 65 000,Saksvurdering
Den følgende saksvurderingen bygger på drøfting i formannskapet 16.09.14.
1) Liv Kari F. Larsen, Boka om Fådalen, søknadsbeløp kr 50 000,Vurdering:
Dette er et verdifullt prosjekt for å ta vare på kulturhistorie fra Fåset. Med lite midler i
fondet må det imidlertid gjøres strenge prioriteringer. Bokprosjektet har potensiale til å
få dekket kostnader gjennom boksalg. Det har tidligere vært gitt noe støtte til
bokprosjekter gjennom fondet, men i senere tid har bokprosjekter ikke vært støttet. Det
ble kjøpt inn en bokpakke av boka om Rausjødalen setermeieri i stedet for støtte
gjennom kulturfondet. Dette er en mulighet som kan vurderes. Søknaden foreslås
avslått.
2) Tylldalen Blandakor, Konsert – Grunnlovsjubileum del 2, søknadsbeløp kr
8000,Vurdering:
Dette er et positivt tiltak, men det å avholde konserter må kunne ses på som en del av
et kors ordinære drift, med mindre det gjøres større løft i forhold til innleie av solister
el. Søknaden foreslås avslått.
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3) Per Roger Bekken, Fotoprosjektet «3D-imensjoner», søknadsbeløp kr 10 000,Vurdering:
Per Roger Bekken har to ganger tidligere søkt kulturfondet om støtte til fotoprosjekter,
og har begge gangene fått innvilget støtte. Hans prosjekter er nyskapende og tematisk
viktige. Kulturfondet kan imidlertid ikke fungere som fast driftsstøtte for kunstneriske
prosjekter, og med bakgrunn i at Per Roger Bekken nå har fått støtte til to prosjekter på
rad, foreslås søknaden denne gangen avslått.
4) Jutulen 4H, Fylkesleir 2015, Talentiade og underholdning under fylkesleiren i
2015 i Tylldalen, søknadsbeløp kr 50 000,Vurdering:
Dette er et stort arrangement med barn og ungdom som målgruppe som setter Tynset
og Tylldalen på kartet. Det er viktig med økonomisk støtte for å kunne gi
arrangementet så profesjonelle rammer som mulig. Forslag til bevilgning kr 30 000,5) Dagny Straalberg Mills/regionrådet, Arrangementet Mangfolk 300, søknadsbeløp
kr 10 – 20 000,Vurdering:
Dette er et arrangement i tråd med målsettinger om at Tynset kommune skal være en
inkluderende kommune. Med regionrådet som arrangør var dette lagt opp som et
regionalt arrangement. Det vil derfor være naturlig at også andre kommuner enn
Tynset er med og bidrar økonomisk. Arrangementet er avholdt, og regnskap bør derfor
være kjent. Det er vanskelig å gi støtte til underskudd i etterkant uten at regnskap er
vedlagt. Det er heller ikke lagt ved budsjett for arrangementet. Det har ikke vært
praksis å gi støtte fra kulturfondet til offentlige instanser, selv om vedtektene åpner for
det. Avslag.
6) Opera di Setra, Produksjon av operaen «Elskovsdrikken» av G. Donizetti, en
opera i to akter, søknadsbeløp kr 100 000,Vurdering:
Opera di Setra er et stort arrangement som innfrir målene om å sette Tynset kommune
på kulturkartet utover egen region. Dette er et konsept med stort potensiale til å
tiltrekke turister langveisfra. Det får nasjonal oppmerksomhet, og det legges mye
arbeid fra arrangørenes side i å utvikle konseptet fra år til år. En må regne med at det
vil gå flere år før arrangementet kan stå på egne bein.
Forslag til bevilgning kr 35 000,7) Linn – Charlotte Jamt/Hallovenn-komitéene, Arrangementet «Hallovenn»,
søknadsbeløp kr 6000,Vurdering:
Søknaden ble levert som en generell søknad om sponsormidler, ikke som en
kulturfondsøknad, og kom inn noen dager etter fristen for kulturfondet. Den ble likevel
tatt med til behandling fordi det ikke finnes andre kulturmidler til utdeling enn de som
går gjennom kulturfondet. Søknaden avvises likevel fordi den har kommet inn etter
fristen, og fordi det ikke er en kulturfondsøknad. Avslag.
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Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket har ingen konsekvenser for klima og miljø.
Rådmannens innstilling:
A. Tildeling fra kulturfondet med beløp eller avslag.
1) Liv Kari F. Larsen, Boka om Fådalen, avslag.
2) Tylldalen Blandakor, Konsert – Grunnlovsjubileum del 2, avslag.
3) Per Roger Bekken, Fotoprosjektet «3D-imensjoner», avslag.
4) Jutulen 4H, Fylkesleir 2015, Talentiade og underholdning, kr 30 000,5) Dagny straalberg Mills/regionrådet, Arrangementet Mangfolk 300, avslag
6) Opera Di Setra, Produksjon av operaen «Elskovsdrikken», kr 35 000,7) Linn-Charlotte Jamt/Hallovenn-komitéene, Arrangementet «Hallovenn», avslag
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 01.04.16, trekkes tilbake.
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