TYNSET KOMMUNE

MØTEINNKALLING

FONDSSTYRET
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 16.04.2015
Tid:
Etter formannskapet

SAKLISTE
Saksnr.

Tittel

3/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN
19.03.2015.
4/15
SØKNAD OM TILSKUDD FRA KOMMUNES IDRETTSFOND- FRIST 15.02.15

TYNSET, den 09.04.2015

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 3/15
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN 19.03.2015.
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/304

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
3/15
Fondsstyret

Møtedato
16.04.2015

MØTEPROTOKOLL

FONDSSTYRET
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 19.03.2015
Tid:
Etter formannskapsmøtet
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 19.03.2015
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BEHANDLEDE SAKER
Saksnr.

Tittel

1/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I
FONDSSTYRET DEN 13.11.2014.
2/15
TILSKUDD FRA KOMMUNENS KULTURFONDFRIST 15.02.2015
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Sak 3/15

1/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN
13.11.2014.
Rådmannens innstilling:
Fondsstyret godkjenner møteprotokoll fra møte i fondsstyret 13.11.2014.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fondsstyret godkjenner møteprotokoll fra møte i fondsstyret 13.11.2014.

2/15
TILSKUDD FRA KOMMUNENS KULTURFOND- FRIST 15.02.2015
Rådmannens innstilling:
A. Tildeling fra kulturfondet med beløp eller avslag:
1) Tynset jazzklubb, etablering og drift av Tynset jazzklubb, kr 15 000,2) Tynset barne- og ungdomsteater, oppsetning av musikalen «Into the woods»,
kr 20 000,3) Tynset skolemusikkorps, 1) Støtte til dirigent og opprettholdelse av korpset for å lage
et kvalitetsmessig bra tilbud til barn og unge. 2) Støtte til videreutdanning og kurs for
dirigenter og instruktører for derved igjen å kunne tilby kvalitetsmessig godt tilbud,
kr 30 000,4) Kviktrim, Dansekurs hip-hop, kr 10 000,5) Opera di setra, Oppsetning av «Elskovsdrikken» av G. Donizetti, en opera i 2 akter,
kr 100 000,6) Livestock Event, Gjennomføring og utvikling av Livestockfestivalen, kr 40 000,Hvis innstillingen følges, blir samlet tildeling kr 215 000,Disponibelt i fondet etter tildelingen kr 262 500,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 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 01.10.16, trekkes tilbake.
Vedtak:
A. Tildeling fra kulturfondet med beløp eller avslag:
1) Tynset jazzklubb, etablering og drift av Tynset jazzklubb, kr 15 000,2) Tynset barne- og ungdomsteater, oppsetning av musikalen «Into the woods»,
kr 20 000,TYNSET KOMMUNE
Møteinnkalling: Fondsstyret
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3) Tynset skolemusikkorps, 1) Støtte til dirigent og opprettholdelse av korpset for å lage
et kvalitetsmessig bra tilbud til barn og unge. 2) Støtte til videreutdanning og kurs for
dirigenter og instruktører for derved igjen å kunne tilby kvalitetsmessig godt tilbud,
kr 50 000,4) Kviktrim, Dansekurs hip-hop, kr 10 000,5) Opera di setra, Oppsetning av «Elskovsdrikken» av G. Donizetti, en opera i 2 akter,
kr 100 000,6) Livestock Event, Gjennomføring og utvikling av Livestockfestivalen, kr 60 000,Hvis innstillingen følges, blir samlet tildeling kr 255 000,Disponibelt i fondet etter tildelingen kr 222 500,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 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 01.10.16, trekkes tilbake.

Rådmannens innstilling:
Fondsstyret godkjenner møteprotokoll fra møte i fondsstyret 19.03.2015.
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Sak 4/15
SØKNAD OM TILSKUDD FRA KOMMUNES IDRETTSFOND- FRIST 15.02.15
Arkiv: 223
Arkivsaksnr.: 15/185

Saksbehandler:
Beate Hjertager

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
4/15
Fondsstyret

Møtedato
16.04.2015

Vedlegg
Vedtekter for Tynset kommunes idrettsfond
Retningslinjer for Tynset kommunes idrettsfond
Andre dokumenter i saken
Søknader om tilskudd fra Tynset kommunes idrettsfond, saksnr 15/185
Melding om vedtak sendes til
Søkerne
Idrettsrådet
Kulturtjenesten

Saksopplysninger
Antall søknader: 8 Samlet søknadssum: 329 800,Sum til utdeling i 2015 fordelt på to frister: kr 200 000,Saksvurdering
Det følgende er idrettsrådet saksvurdering av søknadene:
1) TIF Friidrett, restart av TIF friidrettsgruppe, søknadsbeløp kr 50 000,-, totalt
budsjett kr 107 000,Vurdering: Søknaden inneholder enkelt budsjett og finansieringsplan, samt
beskrivelse av formålet. Idrettsrådet vurderer innkjøp av utstyr til noe ambisiøst, men
ser at mye av utstyret kan komme flere barn og unge til nytte, bl.a skolene.
Innstiller på kr 14 000,2) TIF, tilskudd til aktiviteter på Nytrømoen, søknadsbeløp kr 90 000,-, totalt
budsjett kr 448 000,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 skøyteog fotballgruppa greier å bidra med. Nytrømoen idrettsanlegg sin aktivitet ligger
innenfor retningslinjeme til idrettsfondet.
Innstiller på kr 58 000,-

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Fondsstyret

Side 6 av 8

Sak 4/15
3) Nord-Østerdal Travlag, vekst i Nord-Østerdalstravet, søknadsbeløp kr 50 000,-,
totalt budsjett kr 90 000,Vurdering:
Søknaden inneholder budsjett, en form for finansieringsplan og beskrivelse av
formålet. Barn og unge er ingen prioritert målgruppe.
Innstiller på avslag.
4) KIL Friidrett/Kviktrim, støtte til friidrettsgruppa på Kvikne, søknadsbeløp kr
9 800, totalt budsjett kr 9 800,Vurdering: Søknaden inneholder enkelt budsjett/finansieringsplan, samt beskrivelse
av formålet. Idrettsrådet vurderer utstyrsdelen av søknaden som et ledd i
videreutvikling i tilbud for et allment tilbud for barn og unge.
Innstiller på kr 4000,5) Kviktrim, støtte til turntrening (utstyr og instruktørhonorar), søknadsbeløp kr
30 000,-, totalt budsjett kr 30 000,Vurdering: Søknaden inneholder enkelt budsjett/finansieringsplan, samt beskrivelse
av formålet. Idrettsrådet vurderer utstyrsdelen av søknaden som et ledd i
videreutvikling i tilbud for et allment tilbud for barn og unge.
Innstiller på kr 6000,6) TIF håndball, «Ivrige spillere», søknadsbeløp kr 60 000,-, totalt budsjett kr
200 000,Vurdering: Søknaden inneholder budsjett/finansieringsplan, samt en beskrivelse av
formålet. I søknaden heter det – for å sikre kvalitet på treninger og hindre frafall av
spillere er det engasjert en betalt trener. I tillegg utvides antall treninger slik at halleien
økes. Det søkes om støtte for å kunne utvikle «ivrige spillere»-satsingen. Idrettsrådet
vurderer søknaden innenfor retningslinjene til idrettsfondet, samt at det er et godt tiltak
for å utvikle et treningstilbud som møter hver spiller på sitt nivå. Innstiller på avslag
da vi ser at tiltaket opp mot retningslinjer og andre søknader spisser et tilbud i stedet
for å utvide for bredden av barn og unge.
Innstiller på avslag.
7) Kvikne skytterlag, samlagsstevne feltskyting, søknadsbeløp kr 10 000,-, totalt
budsjett kr 10 000,Vurdering: Søknaden inneholder budsjett, en form for finansieringsplan og
beskrivelse av formålet. Barn og unge er ingen prioritert målgruppe.
Innstiller på avslag.
8) TIF gym og turn, oppgradering og investering i nytt utstyr, søknadsbeløp kr
30 000,-, totalt budsjett kr 73 405,Vurdering: Søknaden inneholder enkelt budsjett og finansieringsplan, samt
beskrivelse av formålet. Idrettsrådet vurderer søknaden til TIF gym og turn som et ledd
i videreutvikling i tilbud for bredden i aldersgruppen 3-15 år.
Innstiller på kr 18 000,-
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Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Tiltakene har i liten grad betydning for klima og miljø.

Idrettsrådets innstilling:
A. Tildeling fra idrettsfondet med beløp eller avslag:
1)TIF Friidrett, restart av TIF friidrettsgruppe, kr 14 000,2)TIF, tilskudd til aktiviteter på Nytrømoen, kr 58 000,3)Nord-Østerdal Travlag, vekst i Nord-Østerdalstravet, avslag
4)KIL Friidrett/Kviktrim, støtte til friidrettsgruppa på Kvikne, kr 4000,5)Kviktrim, støtte til turntrening, kr 6000,6)TIF håndball, «Ivrige spillere», avslag
7)Kvikne skytterlag, samlagsstevne feltskyting, avslag
8)TIF gym og turn, oppgradering og investering i nytt utstyr, kr 18 000,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 vet. Søkt om utsettelse på
ferdigstillelse av innen 01.09.16, trekkes tilbake.
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