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SØKNAD
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 
drifts-/aktivitetstilskudd av kommunale kulturmidler på

kr:____________(overført fra side 2)

HEMNES KOMMUNE

 KULTURTJENESTEN

KRYSS AV FOR DET OMRÅDE SØKNADEN GJELDER:

Ungdomsklubb
Skolemusikk
Barne- og ungdomsforening
Andre kulturformål

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.

_________________________________________________________________________
Sted/dato/år 

_________________________________________________________________________ 
Lagets/organisasjonens navn                     adresse                      bank/postgironr.

_________________________________________________________________________ 
Underskrift/kontaktperson                       tillitsverv                           telefon, arbeid/privat 
 
E-postadresse: _____________________________________________________________
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 Samlet gjeld pr. 1/1-2015:    Samlet egenkap./kontantbeh pr. 1/1-2015: 

 Kr.        Kr.

REGNSKAP OG BUDSJETT
(Begge SKAL utfylles)

INNTEKTER: REGNSKAP 2014*) BUDSJETT 2015

Medlemskontingent kr. kr.

Inntekter av egeninnsats kr. kr.

Kommunale kulturmidler kr. kr.                              **)

Andre kommunale tilskudd kr. kr.

Andre offentlige tilskudd kr. kr.

Renteinntekter kr. kr.

Andre inntekter kr. kr.

SUM INNTEKTER: KR. KR.

UTGIFTER:

Kontingent til organisasjon kr. kr.

Administrasjonsutgifter kr. kr.

Reiseutgifter kr. kr.

Driftsutgifter kr. kr.

Andre dokumenterte utgifter kr. kr.

SUM UTGIFTER: KR. KR.

OVERSKUDD/UNDERSKUDD: KR. KR.

 *) For å oppnå mest mulig rettferdig behandling av sammenlignbare søknader, skal 
 
denne regn-skapsoversikten utfylles selv om revidert regnskapssammendrag vedlegges.

 **) Søknadssummen overføres til side 1.  
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Antall medlemmer i laget pr. 1. januar i år:

Derav (anslagsvis alder): 0-6 år:  7-19 år:  20 år og eldre:

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

AKTIVITETSOVERSIKT
(Skriv tydelig)

Skriv nedenfor kort om hva eventuelle tildelte kulturmidler i fjor ble brukt til.

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 virksom-
het i Hemnes Kommune innenfor det utvidete kulturbegrep.  
Midlene er i hovedsak beregnet som støtte til aktiviteter for barn og ungdom. 
Under posten andre kulturformål kan også andre søke, men ungdomsrelaterte  
tiltak vil bli prioritert.
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 fjoråret  
  eller som på andre måter leverer mangefull søknad. 
 Ved tvil: Kontakt kulturtjenesten v/Ketil Tverrå tlf. 75197000/90850314

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.
Etter søknadsfristens utløp 20. april, vil søknadene bli vurdert og lagt fram til  
politisk behandling. Etter planen vedtas tildeling i utvalgsmøte  27. mai 2015 
Tildelte midler utbetales til vanlig innen èn måned etter politisk  
sluttbehandling.

6. TILSKUDDSMIDLER AVSATT PÅ ÅRETS BUDSJETT.
 
 Driftstilskudd ungdomsklubber ....................... kr       90.000,-
 Tilskudd barne-/ungdomsforeninger ............... kr       15.100,-
 Tilskudd skolekorps ................................... kr       40.000,-
 Andre kulturformål ...................................... kr       30.000,- 
 Tilskudd festivaler.........................................      kr     101.000.-
 


