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  Sak  73/15 

 

UTDELING AV KULTURMIDLER 2015 

 

 

Saksbehandler:  Silje Elise Grevsnes Arkiv: 223   

Arkivsaksnr.: 15/303   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 73/15 Formannskapet 24.06.2015  
 

Innstilling: 

Formannskapet godkjenner tildelingen av kulturmidler ut fra skissert forslag. 

Det er ikke foreslått å sette av 10 % av beløpet for å imøtekomme eventuelle klager. 

 

Søker Søknadssum Tildelt 2014 Innstilling 2015 

IL Nordkyn Turngruppa 

 

40 000 19 000 21 000 

Nordkinn Fotballklubb 

 

35 000 12 000 21 000 

Nordkyn Turlag 

 

26 000 6000 10 000 

IL Nordkyn ski og skiskyttergruppe 

 

25 000 18 000 21 000 

Veidnes bygdelag 

 

22 000* 10 000 10 000 

Kjøllefjord Taekwon-do klubb 

 

20 000 12 000 17 000 

Kjøllefjord Kammerkor 

 

12 000 6000 10 000 

Laksefjord Idrettslag 

 

10 000 8000 10 000 

Kjøllefjord storband 

 

10 000 7000 10 000 

Folkeakademiet Dyfjord 

 

10 000** - 10 000 

Kjøllefjord Husflidlag 10 000 2000 2000 
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  Sak 73/15 

 

 

Lebesby Ungdomsgruppe  

 

3000 4000 3000 

Lebesby Barnegruppe  

 

3000 3000 3000 

Fargeklatten Malerklubb   

 

2000 2000 2000 

Totalt 14 196 000  150 000 

 

* Støtte til Veidnesdagan er med i søknaden, men vil bli behandlet under egen post: 

 ”støtte til enkeltarrangement”. Her er det bare tatt hensyn til ”Veidnes Friluftspark”.  

** Gjør oppmerksom på at leder for Folkeakademiet Dyfjord er saksbehandler.  

 

 

 

Dokumenter: 

Søknader kan legges frem i møtet om ønskelig  

 

Faktaopplysning: 

I år er det kr 150 000,- til fordeling av kulturmidler. Nordkyn Kraftlag AS sitt tilskudd er kr 
100 000,- Lebesby kommune sitt beløp er kr 50 000,-  

 

Med kultur menes det utvidede kulturbegrep. Det vil si at alle foreninger hvor mennesker 

møtes på fritiden for å drive med en aktivitet/hobby er berettiget kulturmidler. Formålet er å 
opprettholde, samt fremme et aktivt og allsidig kulturliv. Alle som sender inn godkjent søknad 
og som faller inn under definisjonen får tildelt kulturmidler. Yrkesorganisasjoner, 
interesseorganisasjoner, lukkede foreninger eller fylkes- og landsorganisasjoner er berettiget 
kulturmidler, dersom de kan vise til konkrete kulturtiltak som kommer lokalsamfunnet til 
gode. Lag og foreninger med høyt aktivitetsnivå i forhold til antall medlemmer blir prioritert. I 
tillegg prioritere barn og ungdom. Her vektlegges forholdet mellom antall barn og ungdom 
som aktiviseres, mengden av aktiviteter, samt kostnader ved dette.  

 

Formannskapet kan hvert år vedta spesielle satsningsområder for tildeling av kulturmidler.  

Personer med ledsagerbevis skal ha gratis inngang på arrangement og ledsager 

skal ikke betale trenings-/øvelsesavgift. 

 

Vurdering: 
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Formannskapet godkjenner tildelingen av kulturmidler ut fra skissert forslag.  

Klagefristen er på 14 dager etter utsending av svarbrev. Det er ikke foreslått å sette av 10 % av 
beløpet for å imøtekomme eventuelle klager. 



  Sak  74/15 

 

SØKNAD OM STARTLÅN 

 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: 252   

Arkivsaksnr.: 15/471  Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §13 

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 74/15 Formannskapet 24.06.2015  
 

Innstilling: 

 

Sakspapirer ettersendes mandag 22.6.15. 

 

 

Dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 

 

Side 5 av 6   



  Sak  75/15 

 

TV-AKSJONEN 2015 

 

 

Saksbehandler:  Stine Akselsen Arkiv: X03   

Arkivsaksnr.: 15/357   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 75/15 Formannskapet 24.06.2015  
 

Innstilling: 

 

Saken legges fram uten innstilling. 

 

 

Dokumenter: 

Anmodning fra Tv-aksjonen om å opprette kommunekomité 
 

Faktaopplysning: 

 

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 
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Til Ordfører  

Stine Akselsen  

Lebesby Kommune  

Strandvegen 152/154  

9790 KJØLLEFJORD  

   

  

Hansnes, 27. mai 2015  
  

Anmodning om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2015  
  

Tusen takk for innsatsen din perle av en kommune gjorde for TV-aksjonen i fjor!  TV-aksjonen 2015 

går til Regnskogfondet og sammen skal vi bevare noen av verdens største, sammenhengende 
regnskogsområder i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea. Disse områdene er større enn Norge 

og Danmark til sammen. Aksjonen arrangeres søndag 18. oktober. Kommunekomiteen er avgjørende 

for å mobilisere organisasjoner, skoler, næringsliv, foreninger, idrettslag og bøssebærere.  Vi håper 
du vil medvirke til at årets TV-aksjon blir en knallsuksess ved å påta deg vervet som leder for 

kommunekomiteen i din kommune.   

  

Som leder for kommunekomiteen er du en døråpner og et ansikt utad for organiseringen av verdens 

største dugnad og innsamlingsaksjon. Komiteen bør også bestå av ressurspersoner fra kommune, 

skole, foreninger og næringsliv som kan bidra til å engasjere frivillige og bøssebærere til årets aksjon. 
Vedlagt finner du en brosjyre med forslag til oppgaver og roller som komiteen kan ta på seg for å 

mobilisere så mange lokale støttespillere som mulig. Ved å inkludere flere mennesker i komiteen som 

oppgavene kan fordeles på blir arbeidet lettere for hvert enkelt medlem.  

  

Verdens regnskoger er under et voldsomt press og hvert minutt forsvinner store regnskogsområder – 

for alltid. Regnskogen forsyner verden med mat, vann, og medisiner, og bidrar til å regulere klimaet 
på kloden. Den er dessuten hjemmet til om lag 260 millioner mennesker. Disse blir drevet ut i 

fattigdom hvis skogene raseres. Ved å bevare regnskogene, bevarer vi også et biologisk skattkammer 
som rommer 50–80 prosent av landjordas arter.   

  

Når kommunekomiteen er utnevnt, ber vi om at sammensetningen av denne fylles ut på vedlagte 

registreringsskjema og returneres til fylkesaksjonsleder innen 15. juni.    

 Det vil opprettes en fylkesaksjonskomité i Troms som ledes av fylkesmannen. Fylkesaksjonskomiteen vil 

fungere som en regional støttespiller i gjennomføringen av innsamlingen.    

  

Vi gleder oss til en ny og spennende TV-aksjon, og ser frem til et godt samarbeid med din flotte 

kommune.    

  

Med vennlig hilsen   

  

   
 Fylkesleder Troms og Finnmark tromsogfinnmark@tvaksjonen 48 00 58 25  
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