TYNSET KOMMUNE

MØTEINNKALLING

FONDSSTYRET
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 03.04.2014
Tid:
Etter formannskapsmøtet

SAKLISTE
Saksnr.

Tittel

2/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FONDSSTYRET DEN 20.03.2014.
3/14
TILSKUDD FRA TYNSET KOMMUNES IDRETTSFOND - FRIST 15.02.14

TYNSET, den 27.03.2014
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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TYNSET KOMMUNE
Sak 2/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FONDSSTYRET DEN 20.03.2014.
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 14/363

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
2/14
Fondsstyret

Møtedato
03.04.2014

MØTEPROTOKOLL

FONDSSTYRET
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 20.03.2014
Tid:
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

TYNSET, den 20.03.2014
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BEHANDLEDE SAKER
Saksnr.
1/14

Tittel
TILSKUDD FRA KOMMUNENS KULTURFOND - FRIST
15.02.14
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1/14
TILSKUDD FRA KOMMUNENS KULTURFOND - FRIST 15.02.14
Rådmannens innstilling:
A. Tildeling fra kulturfondet med beløp eller avslag:
1)Nord-Østerdal symfoniorkester/Tynset barne-og ungdomsteater, Snart, ja like før,
avslag
2)Tynset skolekorps, jubileumskonsert, kr 10 000,3) Ttrafo, Kortspillfestivalen 2014, avslag
4)Tynset flyklubb, restaurering av Tynsets første glidefly, avslag
5)Mannskoret Ljom, grunnlovsfeiring, avslag
6)Opera di Setra, oppsetning av Figaros bryllup, kr 50 000,7)Tylldalspelet, Oppsetning av Olsokspelet og olsokhelga i Tylldalen, kr 20 000,8)Livestock event, Livestock 2014, kr 40 000,Hvis innstillingen følges, blir samlet tildeling kr 120 000,-. Rest i fondet vil da være kr
105 000,-.
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 evt.
søkt om ferdigstillelse av innen 01.10.2015, trekkes tilbake.
Vedtak:
A. Tildeling fra kulturfondet med beløp eller avslag:
1)Nord-Østerdal symfoniorkester/Tynset barne-og ungdomsteater, Snart, ja like før,
avslag
2)Tynset skolekorps, jubileumskonsert, kr 30 000,3) Ttrafo, Kortspillfestivalen 2014, avslag
4)Tynset flyklubb, restaurering av Tynsets første glidefly, avslag
5)Mannskoret Ljom, grunnlovsfeiring, avslag
6)Opera di Setra, oppsetning av Figaros bryllup, kr 80 000,7)Tylldalspelet, Oppsetning av Olsokspelet og olsokhelga i Tylldalen, kr 10 000,8)Livestock event, Livestock 2014, kr 40 000,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 evt.
søkt om ferdigstillelse av innen 01.10.2015, trekkes tilbake.
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C. Fondsstyret ber om en komplett oversikt over alle tildelinger som er gjort siden
etableringen av kulturfondet og status på utbetalinger.

Rådmannens innstilling:
Fondsstyret godkjenner møteprotokoll fra 20.03.2014.
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TILSKUDD FRA TYNSET KOMMUNES IDRETTSFOND – FRIST 15.02.14
Arkiv: 223
Arkivsaksnr.: 13/2249

Saksbehandler:
Beate Hjertager

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
3/14
Fondsstyret

Møtedato
03.04.2014

Vedlegg
Vedtekter for Tynset kommunes idrettsfond.
Retningslinjer for Tynset kommunes idrettsfond.
Andre dokumenter i saken
Søknader om tilskudd fra Tynset kommunes idrettsfond, saksnr 13/2249
Melding om vedtak sendes til
Søkerne
Idrettsrådet
Kulturtjenesten
Saksopplysninger
Antall søknader: 4 Samlet søknadssum: 162 500,Sum til utdeling i 2014 fordelt på to frister: 225 000,Saksvurdering
Det følgende er idrettsrådets saksvurdering av søknadene:
1) TIF orienteringsgruppa, oppgradering av orienteringskart, søknadsbeløp
kr 50 000,- , totalt budsjett kr 97 400,Vurdering:
Søknaden inneholder budsjett, en form for finansieringsplan og beskrivelse av
formålet. Orienteringsgruppa er ei aktiv gruppe som tilbyr ulike aktiviteter til barn og
unge, sommer som vinter. I tillegg arrangeres det større løp, både på krets- og
nasjonalt nivå. Det påpekes at oppdaterte kart er det viktigste for all orientering, og at
det er nødvendig med en resynfaring av flere områder. Det trengs også opplæring i
bruk av digitale kart, samt en skriver. O-gruppas søknad ligger innenfor
retningslinjene til idrettsfondet. Det innstilles på kr 30 000,2) Brydalen idrettslag, drift og vedlikehold av lysløype og idrettsbane,
søknadsbeløp kr 15 200,- , totalt budsjett kr 15 200,Vurdering:
Søknaden inneholder budsjett, en kort beskrivelse av formålet og en form for
finansieringsplan. Brydalen idrettslag har ikke søkt midler i det siste. Drift og
vedlikehold av lysløype og idrettsbane ligger innenfor retningslinjene til idrettsfondet.
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Brydalen Idrettslag har ikke søkt midler i det siste, så på tross av minimalt utfylt
søknad innstilles det på kr 5000,3) TIF, aktiviteter på Nytrømoen, søknadsbeløp kr 82 500,- , totalt budsjett
kr 428 500,Vurdering:
Søknaden inneholder budsjett, finansieringsplan og beskrivelse av formålet.
Nytrømoen Idrettsanlegg brukes hele året til så vel uorganisert som organisert aktivitet.
Er således en viktig møteplass for barn og unge. Anlegget krever på grunn av stor
uorganisert aktivitet vedlikehold og dugnadsinnsats utover det skøyte- og
fotballgruppa bidrar med. Nytrømoen idrettsanlegg sin aktivitet ligger innenfor
retningslinjene til idrettsfondet. Det innstilles på kr 50 000,4) Tylldalen IL – hovedlaget, prosjekt skiløyper i nærmiljøet, søknadsbeløp
kr 30 000,-, totalt budsjett kr 67 000,Vurdering:
Søknaden inneholder budsjett, finansieringsplan og beskrivelse av formålet.
Lysløypa, skiløyper gjennom bygda for at ungene skal gå på ski til skola og
skiløyper i fjellet, blir oppkjørt på dugnad. Dette gir mulighet for lek og
aktivitet for hele bygda. Det ønskes nå å anskaffe en GPS og et
destinasjonsabonnement på Skisporet.no for at en skal kunne følge med på når løyper
er kjørt. Tilrettelegging for skiløyper i nærområdet ligger innenfor retningslinjene til
idrettsfondet. Det innstilles på kr 15 000,-.
Hvis innstillingen til idrettsrådet følges, blir den samlede bevilgningen i denne søknadsrunden
kr 100 000,Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Tiltaket har i liten grad betydning for klima og miljø.
Idrettsrådets innstilling:
A. Tildeling fra idrettsfondet med beløp eller avslag:
1)TIF orienteringsgruppa, oppgradering av orienteringskart, kr 30 000,2)Brydalen idrettslag, drift og vedlikehold av lysløype og idrettsbane, kr 5000,3)TIF, aktiviteter på Nytrømoen, kr 50 000,4)Tylldalen IL- hovedlaget, prosjekt skiløyper i nærmiljøet, kr 15 000,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 evt.
søkt om utsettelse på ferdigstillelse av innen 01.11.2015 trekkes tilbake.
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