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SØKNAD
FRA IDRETTSLAG/SKYTTERLAG OM ØKONOMISK 
TILSKUDD AV KOMMUNALE  KULTURMIDLER  2015

Søknad sendes innen 20. april  til:
Hemnes Kommune

Kulturtjenesten
Sentrumsv. 1

8646 KORGEN

Undertegnede lag/organisasjon søker hermed om 
aktivitetstilskudd av kommunale kulturmidler på

kr:_____________________

Undertegnede lag/organisasjon søker hermed om 
                                       tilskudd til drift og vedlikehold av anlegg

                                                                   kr:_____________________

HEMNES KOMMUNE

 KULTURTJENESTEN

KRYSS AV FOR DET OMRÅDE SØKNADEN GJELDER:

Idrettslag (aktiviteter for barn/ungdom)

Undertegnede tillitsvalgte garanterer:
 - at alle opplysninger i søknaden er korrekte.
 - at tilskudd blir benyttet slik søknaden beskriver.
 - at revidert regnskapssammendrag for 2014 er vedlagt.
 - at samlet egenkapital/kontantbeholdning er oppgitt.
 

                 lagets/organisasjonens navn                                   adresse                                          bank-/postgironummer

                                      sted/dato/år 

               underskrift/kontaktperson                                 tillitsverv                                    telefon, arbeid/privat
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Søkegrunnlag kulturmidler idrettslag 2015
Søknad om kulturmidler for idrettslag baseres på fjordårets regnskap og antall registrerte medlem-

mer. Det kan søkes om aktivitetstilskudd og tilskudd for drift og vedlikehold av anlegg.

Regnskapsførte poster som utløser aktivitetstilskudd tilhører kontoklasse 
4000-4999 og inneholder følgende aktivitetsutgifter:
Deltakelse klubbstevner, kretsstevner, nasjonale og internasjonale stevner, 
reiseutgifter og overnatting i forbindelse med stevner, utgifter til klubbstev-
ner, merker, medaljer, premier, trening/instruksjon, samlinger, utdanning/
kurs, idrettsmateriell, hall/baneleie til trening/kamp/stevne

1. Søkegrunnlag aktivitetstilskudd Kr.

2. Søkegrunnlag tilskudd drift og vedlikehold av anlegg Kr.

Regnskapsførte poster som utløser tilskudd til drift og vedlikehold av anlegg 
er:
Strøm, forsikring, drivstoff/olje, festeavgifter, vann/kloakk/avfallsavgift, 
reparasjoner og vedlikehold av bygg.
Som anlegg regnes bygninger, baner, maskiner og kjøretøy som eies av 
idrettslaget.

(Oppdaterte medlemslister med navn MÅ følge med søknaden)

3. Antall medlemmer i laget pr. 31.12.2014

Derav (anslagsvis alder): 0-6 år                    Voksne:7-18 år:

4. Krav til søknaden:
1. Revisorgodkjent regnskap skal vedlegges søknaden. Av regnskapet skal følgende fremgå:                                                                                             
    Oversikt over poster som er nevnt under pkt. 1 - søkegrunnlag aktivitetstilskudd. 
    Administrasjon, div. tiltak, drift og vedlikehold, renter, over/underskudd, eiendeler 
    og anleggsmidler, gjeld og egenkapital og balanse.
2. Ajourført medlemsliste pr. 31.12.2014 skal være vedlagt søknaden.
3. Alle bilag knyttet til tilskudd drift og vedlikehold av anlegg skal vedlegges søknaden.
4. Idrettslaget skal dokumentere at det driver med organisert aktivitet rettet mot 
    barn og ungdom.

    

    

Samlet gjeld pr. 1/1-2015:

Kr.

Samlet egenkap./kontantbeh pr. 1/1-2015: 

Kr.
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Antall medlemmer i laget pr. 1. januar i år:

Derav (anslagsvis alder): 0-6 år:   7-18 år:            19 år og eldre:

Laget er tilsluttet følgende organisasjon (på regions-, fylkes- eller landsbasis):

ANDRE OPPLYSNINGER
(Oppdaterte medlemslister med navn MÅ følge med søknaden)

Skriv nedenfor kort hva eventuell tildeling av årets kulturmidler skal benyttes til.
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REGLER FOR DRIFTSTILSKUDD
AV KOMMUNALE KULTURMIDLER
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 KULTURTJENESTEN

HEMNES KOMMUNE

1. FØLGENDE KAN FÅ TILSKUDD: 
 Det kan gis tilskudd til lag, foreninger og organisasjoner som utøver sin   
 virksomhet i Hemnes Kommune innenfor det utvidete kulturbegrep. Midlene er  
 i hovedsak beregnet som støtte til aktiviteter for barn og ungdom. 
	 Det	forutsettes	at	voksne	selv	kan	finansiere	sine	kulturbaserte	fritidsaktiviteter.

2. FØLGENDE TILSKUDD KAN GIS:
 2.1. Aktivitets- og driftstilskudd med spesiell vekt på tilbud til barn,    
  ungdom og mennesker som trenger ekstra bistand.

3. DET SKAL IKKE I DENNE OMGANG GIS TILSKUDD TIL:
 3.1. Investeringer i bygg og anlegg.
 3.2. Opprettelse av stillinger.
 3.3. Fester/andre arrangementer med økonomisk gevinst som delmål.
 3.4. Spesielle tiltak og arrangement.
 3.5. Deltakelse på kurs.
 3.6. Søkere som ikke legger ved revidert regnskapssammendrag for 2014   
         eller som på andre måter leverer mangefull søknad. 
         Ved tvil: kontakt Kulturkontoret.

4. SØKNADSFRIST KUNNGJØRES SLIK:
 4.1. Som melding i Radio Korgen.
 4.2. Som annonse i Avisa Hemnes      
 4.3   Hemnes kommunes nettsider
 
 
5. INFORMASJON OM BEHANDLING AV SØKNADEN.
 

6. TILSKUDDSMIDLER AVSATT PÅ ÅRETS BUDSJETT.
 Tilskudd idrettslag, barne-/ungdomstilbud ....... kr 250.000.- 
 Tilskudd idrettsanlegg .................................. kr  80.000.-
 

Etter søknadsfristens utløp 20. april, vil søknadene etter planen bli behandlet i 
utvalgsmøte 27. mai 2015
Søknader fra idrettslag/skytterlag blir vurdert av Hemnes Idrettsråd som lager inn-
stilling til politisk behandling. Tildelte midler utbetales til vanlig innen èn måned 
etter politisk sluttbehandling.


