TYNSET KOMMUNE

MØTEINNKALLING

FONDSSTYRET
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 30.11.2016
Tid:
Etter formannskapsmøtet

SAKSLISTE
Saksnr.

Tittel

8/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN
03.11.2016.
9/16
TILSKUDD FRA KOMMUNENS IDRETTSFOND - FRIST 15.09.2016

TYNSET, den 18.11.2016
Merete Myhre Moen
ordfører
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.
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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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN
03.11.2016.
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 16/2420

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
8/16
Fondsstyret

Møtedato
30.11.2016

MØTEPROTOKOLL

FONDSSTYRET
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 03.11.2016
Tid:
Etter formannskapsmøtet
Til stede på møtet:
Nils Kristen Sandtrøen
Stein Tronsmoen
Per Hermann Køhn Hansæl
Tone Hagen
Margit Wang
Berit Nordseth Moen

Forfall:
Merete Myhre Moen

Vara:
Sindre Sørhus
Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen

TYNSET, den 03.11.2016
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BEHANDLEDE SAKER
Saksnr.

Tittel

5/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I
FONDSSTYRET DEN 14.04.2016.
6/16
TILSKUDD FRA KOMMUNENS KULTURFOND - FRIST
15.09.2016
7/16
TILSKUDD FRA KOMMUNENS IDRETTSFOND - FRIST
15.09.2016
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5/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN
14.04.2016.
Rådmannens innstilling:
Fondsstyret godkjenner møteprotokoll fra møte i fondsstyret 14.04.2016.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fondsstyret godkjenner møteprotokoll fra møte i fondsstyret 14.04.2016.

6/16
TILSKUDD FRA KOMMUNENS KULTURFOND - FRIST 15.09.2016
Rådmannens innstilling:
A. Tildeling fra kulturfondet med beløp eller avslag:
1) Tynset skolemusikkorps, dekning av instruktører, dirigent for skolekorpset, avslag
2) Livestock Event, Livestockfestivalen 2017, kr 60 000,3) Hallovenn Tynset, innkjøp av sumodrakter, avslag
4) Kvikne Songlag, utviklingsseminar med Marit Tøndel Botsberg, avslag
5) Kvikne skolemusikk, fornyelse av instrumentene i Kvikne skolemusikk, avslag
6) Ingveig Vangen, utgivelse av boka «Savalen – livet rundet fjellsjøen», avslag
7) Kviktrim, støtte til dansekurs for barn og unge, kr 7000,8) Bekkmoen Bofellsskap, forestillingen «Reisen» - lys og kostyme, 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 søkt om utsettelse på
ferdigstillelse av innen 01.03.18, trekkes tilbake,
Behandling:
Sindre Sørhus, MDG, ble erklært inhabil i behandling av punkt A.3).
Vedtak:
A. Tildeling fra kulturfondet med beløp eller avslag:
1) Tynset skolemusikkorps, dekning av instruktører, dirigent for skolekorpset, avslag
2) Livestock Event, Livestockfestivalen 2017, kr 60 000,3) Hallovenn Tynset, innkjøp av sumodrakter, avslag
4) Kvikne Songlag, utviklingsseminar med Marit Tøndel Botsberg, avslag
5) Kvikne skolemusikk, fornyelse av instrumentene i Kvikne skolemusikk, avslag
6) Ingveig Vangen, utgivelse av boka «Savalen – livet rundet fjellsjøen», avslag
TYNSET KOMMUNE
Møteinnkalling: Fondsstyret
Side 4 av 8

Sak 8/16
7) Kviktrim, støtte til dansekurs for barn og unge, kr 7000,8) Bekkmoen Bofellsskap, forestillingen «Reisen» - lys og kostyme, 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 søkt om utsettelse på
ferdigstillelse av innen 01.03.18, trekkes tilbake,

7/16
TILSKUDD FRA KOMMUNENS IDRETTSFOND - FRIST 15.09.2016
Idrettsrådets innstilling:
A. Tildeling fra idrettsfondet med beløp eller avslag:
1) TIF ski, drift av lysløype på Tynset, kr 23 000,2) TIF, aktivitets- og driftstilskudd til Nytrømoen, avslag
3) TIF håndball, trygg transport av barn og unge, avslag
4) TIF fotball, oppgradering fotballanlegg Vidsyn, kr 23 000,5) Kviktrim, turntrening, kr 4000,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 505 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 01.03.18, trekkes tilbake.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Saken utsettes.
Forslaget fra Tronsmoen vedtatt med 4 mot 3 stemmer.
Vedtak:
Saken utsettes.

Rådmannens innstilling:
Fondsstyret godkjenner møteprotokoll fra møte i fondsstyret 03.11.2016.
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TILSKUDD FRA KOMMUNENS IDRETTSFOND - FRIST 15.09.2016
Arkiv: 242
Arkivsaksnr.: 16/2186

Saksbehandler:
Beate Hjertager

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
7/16
Fondsstyret
9/16
Fondsstyret

Møtedato
03.11.2016
30.11.2016

Idrettsrådets innstilling:
A. Tildeling fra idrettsfondet med beløp eller avslag:
1. TIF ski, drift av lysløype på Tynset, kr 20 000,2. TIF, aktivitets- og driftstilskudd til Nytrømoen, avslag
3. TIF håndball, trygg transport av barn og unge, 31 000,4. TIF fotball, oppgradering fotballanlegg Vidsyn, kr 20 000,5. Kviktrim, turntrening, kr 4000,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 505
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 01.03.18, trekkes tilbake.

Kortversjon av saken:
Det kom inn 5 søknader til Tynset kommunes idrettsfond, frist 15.09.16.
Disponibelt i fondet før tildeling er kr 100 000,-. Idrettsrådet innstiller på å bevilge kr 75
000,- fordelt på fire av søknadene. Én innstilles på avslag. Følges innstillingen, kan kr 25
000,- overføres til neste år.
Vedlegg
Vedtekter for Tynset kommunes idrettsfond
Retningslinjer for Tynset kommunes idrettsfond
Søknader til frist 15.09.16
Andre dokumenter i saken
Melding om vedtak sendes til
Søkere
Idrettsrådet
Kulturtjenesten
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Saksopplysninger
Antall søknader innkommet til fristen: 5 Samlet søknadssum: 336 000,- Budsjettert
sum til utdeling i 2015 fordelt på to frister: 159 000,Restsum i fondet tilbakeført fra tidligere år: kr 140 000,Disponibelt for tildeling fordelt på to frister: kr 299 000,- Utdelt
første frist 2016: kr 199 000,Rest til utdeling: kr 100 000,-

Saksvurdering
Idrettsrådet har gjort ny vurdering av søknadene etter at saken ble utsatt av fondsstyret på
grunn av tvil rundt søknaden fra TIF håndball. Idrettsrådet hadde innstilt denne på avslag på
bakgrunn av at idrettsrådet mente det var gitt til samme formål våren 2016. Etter ny
gjennomgang av tildelinger våren 2016 og høsten 2015, fant idrettsrådet at det var gjort en
feil. TIF håndball fikk tilskudd til Trygg Transport høsten 2015 for sesongen 2015/16. Våren
2016 ble det gitt tilskudd til hall-leie, ikke Trygg Transport. Søknaden høsten 2016 gjelder
sesongen 2016/17. På bakgrunn av dette har idrettsrådet endret sin innstilling, og har samtidig
justert beløpene for tildeling til TIF fotball og TIF ski ned med 3000 kr for hver av søknadene.
Det følgende er idrettsrådets nye vurdering av søknadene:
TIF skidrift av lysløype på Tynset, søknadsbeløp kr 80 000,-, totalt budsjett kr 160
000,Vurdering: Idrettsrådet mener søknaden er innenfor retningslinjene og foreslår en
bevilgning på kr 20 000,TIF, aktivitets- og driftstilskudd til Nytrømoen, søknadsbeløp kr 50 000, totalt
budsjett: Driftskostnader kr 643 941,-, driftsinntekter kr 747 000,Vurdering: Dette anser idrettsrådet som anleggsstøtte og da ikke innenfor kriteriene.
Her burde undergruppene heller søke. Søknaden foreslås avslått.
TIF håndball, trygg transport av barn og unge, kr 125 000,-, totalt budsjett
reisekostnader serie kr 250 000,Vurdering: TIF håndball har fått tilskudd til samme formål to ganger tidligere.
Det søkes nå for ny sesong. Forslag til bevilgning kr 31 000,TIF fotball, oppgradering fotballanlegg på Vidsyn (Innkjøp av ett sett med 7´er mål,
ett sett med 5´er mål, fangnett mot vei, totalt budsjett: 7´er mål kr 26 000,- , 5´er
mål kr 21 000,-, fangnett kr 34 000,- , totalt kr 81 000,Vurdering: Søknaden anses å være innenfor retningslinjene. Forslag til bevilgning kr
20 000,Kviktrim, turntrening, søknadssum kr 30 000,-, totalt budsjett kr 35 000,Vurdering: Instruktører dekkes ikke. Forslag til bevilgning kr 4000,-
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Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket har ingen konsekvenser for klima og miljø.
Fondsbehandling
Det er før vedtak kr 100 000,- disponibelt i fondet. Hvis idrettsrådets innstillingen følges, blir
rest i fondet som kan overføres til neste år kr 50 000,-

Idrettsrådets innstilling:
A. Tildeling fra idrettsfondet med beløp eller avslag:
1. TIF ski, drift av lysløype på Tynset, kr 20 000,2. TIF, aktivitets- og driftstilskudd til Nytrømoen, avslag
3. TIF håndball, trygg transport av barn og unge, avslag
4. TIF fotball, oppgradering fotballanlegg Vidsyn, kr 20 000,5. Kviktrim, turntrening, kr 4000,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 01.03.18, trekkes tilbake.
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