Søknaden sendes til:

Tvedestrand kommune
Postboks 38
4901 TVEDESTRAND
eller
postmottak@tvedestrand.kommune.no

SØKNAD KULTURMIDLER

OPPLYSNINGER OM SØKER:
Foreningens navn:
Adresse:

Postnr./ Sted:

Hjemmeside:
Kontaktperson:

Telefon:

E-post:

Bankkonto:
Leder:

Kontaktinfo:

Kasser:

Kontaktinfo:

VEDLEGG SOM SKAL FØLGE SØKNADEN:
• Lag og foreninger som søker tilskudd til hall-leie må dokumentere
fjorårets aktivitet og utgift til dette.

SØKNADSFRIST:

15.
MAI

MEDLEMMER:
Totall antall medlemmer: ___________
Medlemmer i alderen 0-19 år: __________ herav antall bosatt i kommunen:__________

TILSKUDD TIL HALL-LEIE. LYNGMYRHALLEN:
Antall øvelser o.l. siste år:

_________________

Betalt hall-leie siste år:

_________________

IDRETTSKOLE OG ANNEN AKTIVITET:
Dersom det ble gjennomført idrettsskole forrige år, hvor mange deltok?
Hvor mange ganger ble samlinger/aktiviteter avholdt?

ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR SØKNADEN:

STED/ DATO:

SIGNATUR SØKER:

BETNINGSLINJER FOR TILSKUDD. KULTURAKTIVITER

Hvem kan søke om kulturmidler?
Kommunale tilskudd til kulturarbeid kan gis til personer, organisasjoner
og institusjoner som driver kulturarbeid i kommunen. Tilskuddet blir
gitt innenfor rammen av de midler som avsettes av Tvedestrand kommunestyre i vedtatt budsjett.
Regionale organisasjoner/tiltak har vanligvis ikke rett på tilskudd. Disse
skal i samsvar med vedtatte retningslinjer få tilskudd over fylkeskommunens budsjett.
Organisasjoner/tiltak som ikke har nødvendig omfang til å få støtte fra
fylkeskommunen kan sende søknad om tilskudd til den kommune der
organisasjonen har hovedtyngden av medlemmer og aktivitet.

Tilskuddsformer og regler.
Kommunale kulturmidler blir bare gitt til kulturorganisasjoner som driver
kontinuerlig virksomhet i kommunen og har som primær oppgave å drive
kulturarbeid. Alle undergrupper i organisasjoner skal fremme sine søknader
gjennom hovedstyret der det er slike.
Idrettsrådet skal ha anledning til å uttale seg før fordelingen av midler til
idrettslag og –foreninger. Kulturmidlene er underlagt kommunerevisjon
som kan kontrollere riktigheten av de opplysninger som organisasjonene
oppgir til kommunen.

Tildelingsrunnlag for idrettslag:
For idrettslag og –foreninger legges Idrettsregisterets medlemstall til grunn
for tilskuddsberegningen. Kulturmidler beregnes ut fra antall medlemmer
i alderen 0-19 år, og det tildeles utelukkende tilskudd for medlemmer bosatt i
Tvedestrand kommune.

