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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.
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