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SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE
Søker: ØTI Håndball
Vedlegg:
Søknad fra ØTI Håndball om tilskudd til tiltak for barn og unge, mottatt 12.09.2021.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
Sammendrag:
Pr 28.9. har det kommet inn en søknad om midler fra tilskudd til tiltak for barn og unge.
Ungdomsrådet tar stilling til søknaden.
Saksutredning:
Det søkes om et tilskudd på kr 9.000 til å gjennomføre to åpne dager (to timer pr dag), en
dag i Trettenhallen og en dag i Øyerhallen. I søknaden står det blant annet.: «Målgruppen
er 1.-3. klasse på Aurvoll og Solvang. Målet er å etablere en økt interesse for håndball for
barna. På den åpne dagen skal vi ha poster med forskjellige håndballrelaterte aktiviteter.
Postene skal ivaretas av de barna som allerede er med på håndball. Vi mener de må være
de beste motivatorene. Summen det søkes om skal brukes til å lønne de spillerne som blir
med å ta postvakter. Hver spiller får kr 150 pr dag man deltar. Vi har behov for 30 spillere
hver dag».
Tilskuddet det søkes om skal altså benyttes til å lønne de spillerne som ivaretar postene.
Spillerne vil få kr 150 pr dag eller kr 75 pr time.
Vurdering:
Ungdomsrådet har mottatt en søknad innen fristen fra ØTI. Tiltaket som skal gjennomføres
faller inn under kriteriene for tildeling av midler. Rådet må ta stilling til om støtten skal gå til
betaling for dugnadsarbeid. Dette kan danne mønster for flere søknader fra lag og
foreninger om støtte til betaling av dugnad.
Ungdomsrådet står fritt til å innvilge hele beløpet, deler av beløpet eller avslå søknaden.
Det er foreløpig ikke brukt midler fra tilskuddsordningen, disponible midler er følgelig kr
30.000.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.
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Kommunedirektør
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