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Vedtatt i kommunestyre

STATUTTER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER
Det opprettes følgende reglement for tildeling av kulturmidler i Utsira kommune til frivillige
organisasjoner og enkeltpersoner innen følgende områder:




Idrett og friluftsliv
Allment kulturarbeid (sang, musikk, dans, teater, kunst m.m.)
Øvrige kulturformål

Støtte gis til organisasjoner og enkeltpersoner som er hjemmehørende i Utsira.
Utsira kommune vil prioritere søknader som går utover hovedaktiviteten og som er for:




Barn og ungdom
Faste festivaler
Eldre/ Funksjonshemmede

Formål med tjenesten:
De frivillige organisasjonene er en av Utsira kommunes viktigste ressurser for å nå kulturpolitiske
mål.
Støtte til kulturarbeid har som målsetting:





Å styrke og kvalitetsutvikle den allsidige og kulturelle egenaktiviteten ut fra egne
forutsetninger og interesser.
Å styrke fellesskap og kvalitet i lokalmiljøet.
Å stimulere til utvikling av nye ideer, samarbeid og et aktivt og mangfoldig kulturliv i
lokalmiljøet.
Å gi alle anledning til å oppleve kunst og kulturverdier skapt av andre, profesjonelle og ikke
profesjonelle.

Følgende kriterier legges til grunn for tildelingen:





Søknad må foreligge på forhånd innen fastsatt frist for søknadsåret
Støtte skal munne ut i Aktiviteter/arrangement – Det søkes på forslag til bolker angitt i
utlysning.
Prosjektet skal ha en prosjektbeskrivelse som skal si noe om bakgrunn for tiltaket,
initiativtaker/ansvarlig, finansiering og omfang av tiltak
Godkjent regnskap og årsmelding for siste år.

Hva kreves for å motta tjenesten:
For å være berettiget til støtte må de frivillige organisasjonene og enkeltpersoners målsetting være:




Ha en viss kontinuitet i sin kulturvirksomhet
At alle tiltak/arrangement er åpent for alle, unntak: aldersbestemmelser ved skjenkeløyve.
Å drive utadrettet og aktivitetsfremmende kultur- og idrettsarbeid, eller å ha tilsvarende
kulturtiltak på programmet.



Levere 3 foto og en liten rapport om oppmøte og mottakelse fra arrangement til arkiv og til
bruk i presentasjoner.

Utsira Kultur- og folkehelsestyre tildeler fra budsjettpost etter søknad til lag/foreninger og
enkeltpersoner som har virke og driver kulturaktiviteter på Utsira.
Søknadsfrist: Fastsatt frist .
Dersom midlene ikke blir benyttet slik det er søkt om, vil kommunen kunne kreve midlene
tilbakebetalt.
Kultur og Folkehelsestyret fastsetter årlig i forkant av utlysning hvilke bolker/arrangement som legges
ut som søkbare.

Forslag til søkbare bolker/arrangement i 2013.

Type arrangement

Festival stipend
Barnestipend
Hjem t jul
Eg lo så eg tok meg på knea
Mørket faller på
Oldtimers stipend
Bøker er bra
Nymåne
Inspirasjonskurs
Kvinnejubileum
Må ETA kan veta
Grønt arrangement
Sum

Fordeling
To større festivalstøtter
Teater/sang/tema for barn
Samle ungdom før jul
Humorinnslag, stand up osv
Kreativitet omkring tema
Teater/sang/tema for eldre
Litteratur og forfatterskap
Kreativitet omkring tema
Kreativitet omkring tema
Større arrangement
Mindre arrangement om mat
tema utendørs

Antall
Fordeling
2 stk
1
1
1
1
1
1
2 stk
1
1
1
1
14
arrangement 61000

