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 Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2020/233-3 

Saksbehandler:  Ragnfrid Næss 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Levekårsutvalget 25/20 07.05.2020 

 

Statutter for kulturpris 

 
Vedlegg 
1 statutter til priser i Aremark 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
I budsjettvedtak for 2020 (punkt 27 i KS sak 126/19 av 12.12.2019) ble det vedtatt å dele ut 2 nye 
priser i tillegg til kulturprisen som det allerede er tradisjon for å dele ut i Aremark. Vedtaket var: Det 
er viktig at innbyggernes deltagelse og engasjement i kommunen både blir sett og verdsatt. 
Kommunen deler i dag ut en kulturpris. Fra og med 2020 skal det i tillegg deles ut to nye priser. En 
pris for næringsutvikling og en pris for byggeskikk/kulturlandskap. Prisene skal være av samme 
beløp som kulturprisen 5000,-. Ansvaret for utdeling av de nye prisene, legges til Råd for drift og 
utvikling. Kulturprisen deles ut av Levekårsutvalget. 
 

Vurdering 
Rådmannen har funnet det hensiktsmessig å utarbeide et felles dokument som ivaretar alle 3 prisene som det skal 
deles ut. Dette dokumentet følger vedlagt saken kalt Statutter for kulturpris, næringsutviklingspris og  
og byggeskikks-/kulturlandskapspris. Det er vedtatt at prisen utgjør et kronebeløp p.t. 5000,- kroner 
samt et diplom. Rådmannen foreslår at hver av prisene deles ut hvert tredje år i forbindelse med 
juleveiåpning. Videre foreslås at ordføreren deler ut prisen med diplom og at utvalgsleder deltar ved 
prisutdeling og begrunner valget av prisvinner.  
 
Prisens utforming (beløpets størrelse mm) foreslås vurdert av kommunestyret i forbindelse med 
budsjettprosessen hvert tredje år. På den måten får de som vinner prisen samme beløp og 
beløpet/prisen vurderes når hver pris har vært delt ut en gang. Ettersom kulturprisen ble delt ut i 
2019 foreslås rådmannen at næringsutviklingsprisen deles ut i 2020 og at byggeskikks-
/kulturlandskapspris deles ut i 2021. Deretter blir det samme rekkefølge igjen med kulturpris i 2022.  
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Videre er det i statuttene foreslått:  
Enkeltpersoner, lag og foreninger kan sende inn skriftlige og begrunnede forslag på kandidater til 
kommunen innen 15. oktober. Rådmannen kan også foreslå kandidater. Invitasjon til komme med 
kandidater skal kunngjøres i lokalpressen og på Aremark kommunes hjemmeside samt Facebook 
innen 15. august samme år.  
 

Henholdsvis Levekårsutvalget (kulturprisen) og Drift- og utviklingsutvalget (pris for 
næringsutvikling og pris for byggeskikk/kulturlandskap) vurderer kandidatene og tildeler prisen. 
Rådmannen (eller dennes representant i utvalget) er i dette arbeidet den som forbereder sak (unntatt 
offentlighet) om kandidater uten innstilling. Opplysninger om kandidatene behandles fortrolig inntil 
prisutdeling skjer. Leder av det enkelte utvalg orienterer prisvinnerne i forkant av prisutdelingen. 
 
Levekårsutvalget har fått ansvar for å dele ut 1 pris. Rådmannen har utarbeidet forslag til 
kriterier basert på tidligere retningslinjer for kulturpris. Kriteriene er ment å favne vidt slik at 
mange kan være kandidater til prisene. Drift- og utviklingsutvalget skal godkjenne statutter for 
næringsutviklingpris og pris for byggeskikk/kulturlandskap. 
 
Når de to fagutvalgene har behandlet hver sin sak sendes legges det en samlet sak for alle 
prisene til formannskapet hvor vedtak fra fagutvalg følger saken. Formannskapet innstiller 
overfor kommunestyret slik at statuttene blir endelig godkjent der.  
 
Det er foreslått de samme prinsipper og tidsfrister for alle de 3 prisene som er vedtatt skal deles 
ut. Rådmannen anser dette er hensiktsmessig både for administrasjonen, politikere og 
kommunens innbyggere. Man tilstreber da samme prosess til samme tid hvert år.  
 
Folkehelse 
 
Ingen direkte konsekvens men det er et positivt tiltak i et helhetlig perspektiv. 

Rådmannens innstilling 
 
Levekårsutvalget gir sin tilslutning til statuttene som er vedlagt saken på punktene under Felles 
prinsipper for alle de tre prisene og for Næringsutviklingspris og Kulturpris.  
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Statutter for kulturpris, næringsutviklingspris og  
og byggeskikks-/kulturlandskapspris 

 

Bakgrunn: 
I budsjettvedtak for 2020 (punkt 27 i KS sak 126/19 av 12.12.2019) ble det vedtatt å dele ut 2 nye 
priser; Det er viktig at innbyggernes deltagelse og engasjement i kommunen både blir sett og 
verdsatt. Kommunen deler i dag ut en kulturpris. Fra og med 2020 skal det i tillegg deles ut to nye 
priser. En pris for næringsutvikling og en pris for byggeskikk/kulturlandskap. Prisene skal være av 
samme beløp som kulturprisen 5000,-. Ansvaret for utdeling av de nye prisene, legges til Råd for 
drift og utvikling. Kulturprisen deles ut av Levekårsutvalget. 

Felles prinsipper for alle de tre prisene: 
Prisene er fastsatt til 5000,- kroner, og hver av prisene deles ut hvert tredje år i forbindelse med 
juleveiåpning. Ordføreren foretar selve utdelingen av prisen med diplom. Utvalgsleder deltar ved 
prisutdeling og begrunner valget av prisvinner.  
Prisens utforming vurderes av kommunestyret i forbindelse med budsjettprosessen hvert tredje år.  
 

Enkeltpersoner, lag og foreninger kan sende inn skriftlige og begrunnede forslag på kandidater til 
kommunen innen 15. oktober. Rådmannen kan også foreslå kandidater. Invitasjon til komme med 
kandidater skal kunngjøres i lokalpressen og på Aremark kommunes hjemmeside samt Facebook 
innen 1. september samme år.  
 

Henholdsvis Levekårsutvalget (kulturprisen) og Drift- og utviklingsutvalget (næringsutviklingspris 
og byggeskikks-/kulturlandskapspris) vurderer kandidatene og tildeler prisen. Rådmannen (eller 
dennes representant i utvalget) er i dette arbeidet den som forbereder sak (unntatt offentlighet) om 
kandidater og legger frem saken uten innstilling. Opplysninger om kandidatene behandles fortrolig 
inntil prisutdeling skjer. Leder av det enkelte utvalg orienterer prisvinnerne i forkant av 
prisutdelingen. 

 

Kulturprisen 
Aremark kommunes kulturpris har som formål å stimulere til kulturarbeid (utvidet kulturbegrep) og 
gjennom prisen vise at det offentlige anerkjenner og setter pris på det frivillige kulturarbeidet som 
utføres. Kulturprisen deles ut til enkeltpersoner eller grupper med tilknytning til kommunen. Lag, 
foreninger eller institusjoner i Aremark kan også tildeles prisen.  

Næringsutviklingsprisen 
Aremark kommunes Næringsutviklingspris har som formål å stimulere til næringsutvikling og 
gjennom prisen vise at det offentlige anerkjenner og setter pris menneskers nytenkning og 
etablering/videreutvikling av lokalt næringsliv. Næringsprisen deles ut til enkeltmannsforetak eller 
bedrifter som nylig har etablert seg i kommunen eller etablerte bedrifter som har utvidet sin 
virksomhet, og gjennom det tilført arbeidsplasser i lokalsamfunnet.  

Pris for god byggeskikk og kulturlandskap 
Aremark kommunes pris for byggeskikk/kulturlandskap har som formål å stimulere til god 
byggeskikk og god forvaltning av kulturlandskap i kommunen og gjennom prisen vise at det 
offentlige anerkjenner og setter pris på det arbeidet som legges ned på disse områdene.  
Pris for god byggeskikk/kulturlandskap deles ut til enkeltpersoner, ideelle organisasjoner eller 
grupper med tilknytning til kommunen. Lag, foreninger eller institusjoner i Aremark kan også 
tildeles prisen. For søknadspliktige tiltak må det foreligge ferdigattest før prosjektet kan nomineres 
til byggeskikksprisen. 
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 Arkiv: C00 

Arkivsaksnr: 2020/119-12 

Saksbehandler:  Kathrine Walthinsen 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Levekårsutvalget 26/20 07.05.2020 

 

Tildeling av tilskudd til kulturformål 20200 

1 Retningslinjer Kulturformål 

2 Tabell - tilskudd til kulturformål 

 

 

Saksopplysninger 
Det vises til retningslinjer for støtte til kulturarbeid i Aremark. Det har i år kommet inn syv 
søknader. 
 
Se vedlagt tabell for oversikt over søknader og fjorårets tildelinger. 
 
Aremark IF driver fotballbane og hall i samarbeid med kommunen. De har en del 
vedlikeholdsarbeid og store driftsutgifter knyttet til reisevirksomhet. De ønsker å bytte ut 
lyskasterne på grusbanen og gresset i ballbingen på skolen. Begge deler i samarbeid med 
kommunen. 
 
Aremark JFF  -  Det elektroniske anlegget krever vedlikehold. Estimert kostnad er kr. 35.000,-. 
Ny støyskjerm til leirduebanen trengs også. Estimert kostnad er kr. 100.000,- 
 
Bjørkebekk IF – Grendehusets vegger og vinduer må males utvendig. Noe innvendig maling er 
det også behov for. Det trengs også noen flere skap på kjøkkenet. Uthuset må totalrenoveres. På 
idrettsplassen utføres løpende vedlikehold gjennom hele sommeren. Det må legges nye 
mønepanner på huset fordi det regner inn. Gjerdet rundt plassen må oppgraderes. I tillegg hadde 
idrettslaget store utgifter med oppgraderinger/restaurering i fjor, og ikke minst var tilkobling til 
kommunalt ledningsnett, isolering av taket og ny varmepumpe store økonomiske belastninger. 
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Aremark bygdekvinnelag har kun voksne medlemmer, men har flere aktiviteter og 
arrangementer rettet mot barn og unge. De søker om generell driftsstøtte. 
 
Aremark historielag har eiendommene Arestad og Aremark bygdetun, og viser til årlig 
vedlikehold på prestegårdshagen og alle hus på prestegården og bygdetunet – til sammen 8 
bygninger. Her nevnes spesielt at Arebekken låve må males. I tillegg har de vedlikeholdsansvar 
for Arebekken bekkekværn. 
 
Aremark skytterlag må lage ny 100 metersbane. Den gamle havarerte i fjor og er i så dårlig 
forfatning at den ikke kan restaureres. Iflg. prosjektbudsjettet vil dette ha en kostnad på til 
sammen kr. 919.190,- 
 
De unges misjon tilbyr andakt, formingsaktiviteter, utlodninger og kveldsmat. De søker om 
generell driftsstøtte. 

Vurdering 
Aremark kommune har begrenset med midler til utdeling til kulturformål. Vurderingen er gjort i 
henhold til retningslinjene for kulturtilskudd, med prioritering av de som gir et tilbud til barn og 
unge. 

Rådmannens innstilling 
 
Tilskudd til kulturformål 2020 fordeles slik: 
Aremark historielag bevilges kr. 45 000,- fra ansvar 2222 art 14 700 «Tilskudd til 
andre». 
Følgende bevilgninger foretas fra ansvar 2222 art 14 707 «Bidrag til allment kulturarbeid»: 
Aremark Idrettsråd (Aremark IF, Aremark JFF og Bjørkebekk IF): kr. 50 000,- 
Aremark bygdekvinnelag: kr. 3000,- 
De unges misjon: kr. 2000,- 
Aremark skytterlag: kr.5000,- 

8



Retningslinjer for støtte til kulturarbeid i Aremark – revidert versjon. 

Kommunen gir støtte til lag og foreninger, institusjoner og stiftelser som driver kulturarbeid i 
Aremark kommune. Ved fordeling av slik støtte skal organisasjoner som gir tilbud til barn og 
unge prioriteres. 

I den utstrekning det stilles midler til rådighet kan Aremark kommune tilby følgende 
støtteordninger: 
 

Drifts- og aktivitetsstøtte. 

Drifts- og aktivitetsstøtte kan gis til åpne lag og foreninger, organisasjoner og stiftelser som 
driver fast virksomhet i kommunen. Støtte gis bare til hovedlag eller hovedorganisasjon innen 
kommunen. Opplysninger om medlemmer og aktiviteter som utøves i undergrupper må derfor 
tas med hovedlagets/organisasjonens søknad. 

Levekårsutvalget kan gi støtte til de organisasjoner som har kultur som hovedmålsetting. De 
som gir tilbud til barn og unge skal prioriteres. Barne- og ungdomsorganisasjoner gis støtte 
uten krav om kultur som hovedmålsetting. 

Alle søkere som fyller kravene for tilskudd kan få driftsstøtte. Lavere driftsstøtte er for tiden 
på kr. 1000,-. 

NB! Som vedlegg skal årsmelding og regnskap for sist avlagte drifts- og regnskapsår 
medfølge. Opplysninger om nye aktiviteter/investeringer med kostnadsberegninger, vil være 
grunnleggende for tildelinger. 

Kriterier for vurdering av søknadene: 

Organisasjoner og tiltak som retter seg mot barn og ungdom skal prioriteres. 

Foreningens aktive medlemstall og virksomhetens omfang er med i vurderingen om stønadens 
størrelse. 

Lag og foreninger som driver målrettet aktivitet for funksjonshemmede får økt drifts- og 
aktivitetsstøtte. 

Foreninger som er av særlig betydning for bredden og mangfoldet i kulturlivet i Aremark, de 
som i særlig grad konsentrer sin virksomhet om utadrettet kulturformidling. 

Arrangementer og/eller aktiviteter som tar sikte på økonomisk vinning gir ikke grunnlag for 
støtte. 

Søknader sendes på elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist 15. mars. 

Viktig informasjon. 

Søknader som kommer inn etter fristens utløp, vil bare i særskilte tilfeller bli behandlet. 

Kommunen er behjelpelig under søknadsprosessen.
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Tabell – oversikt over søknader 2020 

*fra ansvar 2160 art 14 700 «Tilskudd til andre» 

 
 

 
Tildelt i 2019 

 
Drifts- og aktivitets- 
støtte 
 

 
Tilskudd lokaler 

 
Sum 

 
Medlemmer under 
19 år 

Aremark idrettsråd 
(Bjørkebekk IF, Aremark 
JFF, Aremark IF) 

 
50.000 

    

 
Bjørkebekk IF 

  
10.000 

 
15.000 

 
25.000 

 
9 

 
Aremark JFF 

  
50.000 

  
50.000 

 
20 

 
Aremark IF 

  
20.000 

 
50.000 

 
70.000 

 
100 

 
Andre lag og foreninger 

     

 
Aremark 
bygdekvinnelag 

 
2.500 

 
10.000 

  
10.000 

 
0 

 
Aremark historielag 

 
45.000 * 

 
45.000 

 
5.000 

 
50.000 

 
0 

 
De unges misjon 

 
2.000 

 
 3.000 

  
 3.000 

 
21 

 
Aremark skytterlag 

 
Søkte ikke i 2019 

 
50.000 

  
50.000 

 
16 
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 Arkiv: C00 

Arkivsaksnr: 2017/243-19 

Saksbehandler:  Kathrine Walthinsen 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Levekårsutvalget 27/20 07.05.2020 

 

Behandling av søknad om tilskudd - Aremark skytterlag 

 
Vedlegg 
1 Søknad om tilskudd -Aremark skytterlag 
2 Prosjekt_finansplan søknad kommunen 
3 Resultat 2019 
4 Balanse 2019 
5 Aremark kommune Søknad 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Aremark har mottatt søknad om støtte til innkjøp av elektronikk til ny skytebane fra Aremark 
skytterlag. Totalkostnaden for prosjektet er på ca. kr. 900.000,-, og skytterlaget ber om en gave 
fra Aremark kommune på kr. 200.000,-. Se for øvrig vedlagte søknad og prosjektbudsjett. 

Vurdering 
Selv om prosjektet anses som positivt for bygdas skyttere, er dessverre kommuneøkonomien 
såpass stram, at et slikt tilskudd ikke er mulig på nåværende tidspunkt. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Levekårsutvalget avslår søknaden p.g.a.stram kommuneøkonomi. 
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Fra: Aremark skytterlag[aremark@skytterlag.no]
Sendt: 17.04.2020 16:04:03
Til: post@aremark.kommune.no[post@aremark.kommune.no]
Tittel: Søknad om tilskudd.

Hei

Aremark skytterlag er i ferd med å oppgradere skytterbanen og søker dermed om midler til å klare å
gjennomføre dette. 

Vennligst se vedlegg

Søknad
Resultat 2019
Balanse 2019
Kostnadsbudsjett og finansieringsplan Prosjekt elektronikk
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Kostnadsbudsjett Prosjekt elektronikk

(Pris håndtverker ink mva 600kr            /time)

Kostnader

100/200/ 

15m Antall

pris/stk    

eks mva

Kost inkl 

mva Timer Kost Total Sum

Dugnads- 

innsats

Fundament for skiver 100 1 14 500kr      18 125kr       60 36 000kr       54 125kr         30 000kr          Betong + arbeider og rabatt fra leverandør

Overbygg Skiver 100 1 7 000kr        8 750kr         30 18 000kr       26 750kr         22 000kr          Trematerialer/ rabatt +  dugnad

Skiveenhet 100 5 32 000kr      200 000kr     -kr                  200 000kr       

Kompleteringskit 100 5 3 000kr        18 750kr       -kr                  18 750kr         

Beskyttelse-3D score 100 5 2 000kr        12 500kr       -kr                  12 500kr         

Fiberkit, inkl koblingsbokser etc 100 1 7 295kr        9 119kr         25 15 000kr       24 119kr         7 000kr            Lokal sponsing + dugnad

Monitor fargeskjerm 100 5 13 000kr      81 250kr       -kr                  81 250kr         

Montering / graving 100 1 10 000kr      12 500kr       75 45 000kr       57 500kr         50 000kr          Dugnad med maskiner og mannskap

360 994kr     114 000kr     474 994kr       

Fundament for skiver 200 2 3 000kr        7 500kr         35 21 000kr       28 500kr         15 000kr          Trematerialer/ rabatt +  dugnad

Overbygg Skiver 200 1 5 000kr        6 250kr         35 21 000kr       27 250kr         22 000kr          Trematerialer/ rabatt +  dugnad

Skiveenhet 200 2 12 000kr      30 000kr       -kr                  30 000kr         

Gravskap standplass 200 2 4 006kr        10 015kr       -kr                  10 015kr         

Fiberkit, inkl koblingsbokser etc 200 1 8 988kr        11 235kr       35 21 000kr       32 235kr         8 000kr            Lokal sponsing + dugnad

USB adapter med kabler 200 1 2 294kr        2 868kr         -kr                  2 868kr            

Monitor fargeskjerm 200 2 13 000kr      32 500kr       -kr                  32 500kr         

Montering/graving 200 1 8 000kr        10 000kr       60 36 000kr       46 000kr         43 000kr          Dugnad med maskiner og mannskap

110 368kr     99 000kr       209 368kr       

Oppbygning av skiver 15 4 1 000kr        5 000kr         40 24 000kr       29 000kr         15 000kr          Materialer/ rabatt +  dugnad

3D score skiveenhet 15 4 24 200kr      121 000kr     -kr                  121 000kr       

Skiveheis med integrert kulefang 15 4 8 000kr        40 000kr       -kr                  40 000kr         

Strømforsyning skiveheis 15 1 3 500kr        4 375kr         10 6 000kr         10 375kr         4 000kr            

Gravskap standplass 15 1 3 570kr        4 463kr         -kr                  4 463kr            

USB adapter m/kabler 15 1 2 293kr        2 866kr         -kr                  2 866kr            

Montering 15 1 2 500kr        3 125kr         40 24 000kr       27 125kr         22 000kr          Dugnad

180 829kr     54 000kr       234 829kr       

Totalt, Materiell / Timer / Totalsum 652 190kr     267 000kr     919 190kr       238 000kr       

Finansiering Sammendrag

Støtte 350 000kr    Støtte, sponsor etc 505 000kr     
Kommunal støtte 125 000kr    Dugnad 238 000kr     

Rabatter, gaver, Sponsor etc 30 000kr       Lån og egenkapital 176 190kr     

Dugnadsinnsats 238 000kr    Totalkostnader 919 190kr     

Lån, 20 år ca kr 900/mnd 100 000kr    

Budsjettert inndekning av prosjektet 843 000kr    

Diff som dekkes av egenkapital 76 190kr       

Totalkostnader finansiert iflg budsjett 919 190kr    

15 meter

Materialer Arbeid

Kommentar

100 meter

200 meter
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RESULTAT 2019

Aremark skytterlag 31.12.2019

Matrix Økonomisystem Side 1

Res-2018 Bud-2019 Res-2019

SALGS- OG DRIFTSINNTEKT

  3110 Salg baneammo 13.455,00- 11.000,00- 23.945,00-
  3115 Salg finkaliber 7.821,00- 7.500,00- 4.965,00-
  3120 Salg ammunisjon storvilt 31.070,00- 33.000,00- 38.154,00-
  3125 Salg våpen 500,00- 0,00
  3140 Sponsor-/samarbeidsavtaler 4.000,00- 5.000,00-
  3410 Kommunalt tilskudd 10.000,00- 6.000,00- 0,00
  3430 Tilskudd fra DFS 13.051,30- 6.000,00- 10.747,38-
  3440 Momskomp 9.977,00-
  3920 Medlemskontingent 22.994,75- 23.100,00- 24.300,00-
  3950 Grasrotandel 2.979,24- 3.932,14-
  3960 Inntekter lotteri, etc. 1.600,00- 0,00
  3971 Premieinnskudd DFS-stevner 400,00-
  3973 Inntekter jaktprøver 23.677,04- 24.000,00- 20.990,00-
  3980 Kiosksalg 88,60- 750,00- 0,00
  3990 Andre driftsinntekter 1.000,00- 0,00
  3995 Gaver og bidrag uten skattefra 4.000,00- 4.000,00-
  SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 129.636,93- 117.950,00- 146.410,52-

VAREKOSTNAD

  4090 Beholdningsendring 1.965,00 0,00
  4300 Varekjøp baneammo 13.455,00 11.000,00 23.945,00
  4310 Varekjøp jaktammo 21.859,00 20.200,00 21.745,00
  4320 Varekjøp kiosk 300,00 0,00
  4330 Varekjøp finkaliber 7.821,00 7.500,00 4.639,00
  SUM VAREKOSTNAD 45.100,00 39.000,00 50.329,00

ANNEN DRIFTSKOSTNAD
  6010 Avskrivning på inventar og uts 4.877,00 4.454,00
  6300 Leie lokale 800,00 800,00 0,00
  6310 Baneleie 9.250,00 8.650,00 9.377,00
  6320 Renovasjon, vann, avløp o.l. 753,00 800,00 724,00
  6325 Containerleie avfall 5.416,00
  6340 Lys, varme 4.018,97 7.500,00 8.307,49
  6420 Leie datasystemer 5.500,00 5.500,00 5.600,00
  6540 Driftsmateriell 1.500,00 0,00
  6550 Skive/standplassmateriell 895,00 1.800,00 1.000,00
  6600 Reparasjon og vedlikehold bygn 1.914,00
  6610 Trykkavløp_vedlikehold 50.000,45 2.500,00 4.073,00-
  6620 Reparasjon og vedlikehold Bane 1.163,00 4.000,00 798,00
  6690 Reparasjon og vedlikehold våpe 690,00 750,00 479,00
  6800 Kontorrekvisita 1.950,00 2.000,00 0,00
  6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o. 900,00 1.300,00 900,00
  6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 2.121,80 1.500,00 495,00
  6865 Bevertning møter/årsmøter 2.042,08
  6940 Porto 250,00 50,00
  6990 Administrasjon 2.094,40 1.750,00 400,00
  6999 Andre utgifter 1.467,60 1.600,00 0,00
  7100 Bilgodtgjørelse, oppgaveplikti 300,00 0,00
  7420 Gaver/pengepremier til stevner 500,00 0,00
  7421 Merker/medaljer annen skyting 1.453,75 2.500,00 700,00
  7422 Gave 1.135,00 520,00
  7423 Pengepremier 350,00 400,00 550,00
  7430 Medaljer/premier egne stevner 8.967,50- 2.000,00 800,00
  7440 Deltakelse i stevner 510,00
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RESULTAT 2019

Aremark skytterlag 31.12.2019

Matrix Økonomisystem Side 2

Res-2018 Bud-2019 Res-2019

  7445 Utgifter trening og utdanning 1.500,00 0,00
  7450 Subsidiering/ammobidrag 12.589,50 10.000,00 11.256,50
  7451 Stevnebidrag 500,00 0,00
  7460 Ungdomsutvalg 5.875,00 5.000,00 3.439,96
  7500 Forsikringspremie Skytterhus 3.622,00 3.700,00 3.440,00
  7510 Forsikringspremie Innbo sk.hus 950,00 1.000,00 1.360,00
  7520 Forsikringspremie standplass 3.365,00 3.500,00 3.525,00
  7770 Bank- og kortgebyr 216,00 250,00 137,00
  7780 Vippsgebyr 125,67 350,00 176,66
  SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 107.195,64 73.700,00 64.298,69

  SUM KOSTNADER 152.295,64 112.700,00 114.627,69

FINANSIELLE POSTER
  8050 Renteinntekter 78,91- 80,00- 89,25-
  8070 Annen finansinntekt 0,08- 0,00
  SUM FINANSIELLE POSTER 78,99- 80,00- 89,25-

RESULTAT (Overskudd) 22.579,72 5.330,00- 31.872,08-
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BALANSE 2019
Aremark skytterlag 31.12.2019

Matrix Økonomisystem Side 1

2018 2019

EIENDELER
1460 Beholdning baneammo 5.592,00 21.151,92
1461 Beholdning ammunisjon storvilt 45.993,00 24.248,00
1462 Beholdning Ammo finkaliber 1.793,00 7.310,25
1470 Beholdning våpen 69.944,00 66.447,00
1480 Beholdning skytterbekl ungd. 4.784,00 3.827,00
1500 Kundefordringer 41.795,80 58.823,00
1510 Utestående pengepremier 729,00- 2.200,00-
1511 Utestående fordringer 0,00
1901 Kasse påmeld elg 174,00
1902 Kasse ammo elg 0,00
1903 Vipps ammo 0,00
1920 MS 1050.20.01952 93.857,72 131.612,75
1921 MS 1050.59.10155 5.886,67 5.915,35
SUM EIENDELER 268.917,19 317.309,27

EGENKAPITAL OG GJELD
2050 Annen egenkapital 271.393,91- 280.686,27-
2401 Annen korts. gjeld 20.103,00- 36.623,00-
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 291.496,91- 317.309,27-
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Aremark Skytterlag 
 
 
Aremark kommune 
Rådhuset,  
Aremarkveien 2276 
1798 Aremark       15.04.2020 
 
 
Søknad om gave til vårt «Prosjekt elektronikk» 
 
Aremark skytterlag er et selvstendig lag som er med i organisasjonen DFS (det frivillige 
skyttervesen). Det vil si organisasjonen som blant annet arrangerer Landsskytterstevnet årlig.  
 
Vi er et lag med 93 voksne og 16 ungdomsmedlemmer hvor de voksne har et stabilt antall, men 
hvor antall ungdommer gledelig nok nå er i ferd med å vokse, etter at vi tok et tak og har klart å 
skape et tilbud som har gitt oss økt rekruttering. Denne positive utviklingen har skjedd nå de 
siste 5-6 årene og vi synes vi har lykkes slik at rekruttering vil øke ytterligere.  
 
Laget gikk til innkjøp av Sauere (moderne banevåpen), skytterjakker og utstyr som er tilpasset 
ungdommen. Vi arrangerer trening og medaljeskyting i kjeller hele vinteren til en meget billig og 
subsidiert sum, kr 20 for hver gang. Satsingen viser seg å være riktig for rekrutteringen da vi nå 
har fått en stabil gjeng som skyter både inne og ute.  
 
Ute skyter ungdommen på 100 meter for så å gå over til 200 meter senere.  
Anlegget vårt er fra 1997 og var da et moderne anlegg. Imidlertid så har nå de fleste 
skytteranlegg gått over til elektroniske skiver som fungerer, enkelt sagt, slik at skuddet 
registreres med lyd eller lys når man skyter mot blinken. Alt dette registreres og lagres i en 
monitor på standplass. Det er akkurat slik ungdommen vil ha det noe de også erfarer når de er 
ute på andre baner.  
 
Vi har per i høst hatt en tralle med pappfigurer som dras frem og tilbake på vaiere slik at 
anvisning av skudd er rett foran skytterne før skivene dras ut igjen.   
Dette er nå utslitt og da vaierne i høst gikk tvers av så må vi gjøre noe for å kunne tilby 
ungdommen og ikke minst jegerne som tar storviltprøvene hos oss hvert år.  
 
Det å reparere det gamle anlegget vil være tilnærmet som å bygge nytt. Det vil ikke være 
fornuftig da vi i så fall kommer til å bygge et «gammeldags» anlegg.  
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Vi har derfor tatt en beslutning på å bygge et nytt anlegg med elektroniske skiver.  
5 skiver på 100 og 2 skiver på 200. Totalkostnaden inkl. arbeidsinnsatsen for et nytt anlegg vil 
ligge på ca. kr 900 000.  
Det nye anlegget vil være mer eller mindre uten driftskostnader mot et gammelt anlegg med 
større utgifter årlig. Da vil vi ha en forutsigbar og liten fremtidig kostnad på anlegget.  
 
 
Vi har vært i kontakt med Marker Sparebank i forbindelse med planleggingen av dette. Dette 
med tanke om muligheten for støtte kombinert med lån. 
Tilbakemeldingene har vært positive og vi har fått støtte på kr 100 000 og som vi forstår så får vi 
lån, men må ha en dialog videre angående størrelse osv. Det er viktig for oss at det blir et 
realistisk lån å betjene da vi mener å ha en sunn økonomi i dag og vil fortsette med det.  
 
Våre regnskaper viser et årlig overskudd de siste årene på 20.000 og pluss unntatt i 2018 da vi 
hadde minus. Årsaken til minus var en kostnad på trykkavløp som vi valgte å kostnadsføre 
direkte på 50.000.  
 
Aremark Skytterlag anser at skytterbanen er et bra lokalt tilbud til bygdas barn og ungdom som 
ønsker å være aktive utenom fotball og bmx. Vi håper at kommunen kan bidra med 
pengestøtte til et slikt nytt anlegg og tillater oss å søke om gave til prosjekt elektronikk med 
kr 200 000.  
 
Skytterlaget arbeider aktivt med å skaffe sponsormidler andre steder også.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Aremark skytterlag 
Bjørn Wear  Leder 
Tom Sigurd Akre Kasserer 
 
 
Vedlegg:  Regnskap 
  Kostnadsbudsjett 
  Finansieringsplan 
 

18



19

PS 28/20 Orienteringer

PS 29/20 Referatsaker

PS 30/20 Forespørsler


	Forside 
	Saksliste 
	PS 22/20 Godkjenning av innkalling
	PS 23/20 Godkjenning av saksliste
	PS 24/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
	PS 25/20 Statutter for kulturpris
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	statutter til priser i Aremark


	PS 26/20 Tildeling av tilskudd til kulturformål 2020
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Retningslinjer Kulturformål
	Tabell - tilskudd til kulturformål


	PS 27/20 Behandling av søknad om tilskudd - Aremark skytterlag
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknad om tilskudd -Aremark skytterlag
	Prosjekt_finansplan søknad kommunen
	Resultat 2019
	Balanse 2019
	Aremark kommune Søknad


	PS 28/20 Orienteringer
	PS 29/20 Referatsaker
	PS 30/20 Forespørsler

