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Søknader om tilskudd til private anlegg og fysisk aktivitet
2015
Forslag til vedtak
1. Vedtatt tilskudd kr 20.000,- fra 2014 til Løp Gård inndras, og omfordeles til IK Junkerens
søknad om støtte til tribune.

Sammendrag
I denne saken foreslås det å omfordele inndratt tilskudd fra 2014 på til sammen kr 20.000,-, fra Løp
Gård til IK Junkerens tribune i Stordalen.

Saksopplysninger
Det var i budsjettet for 2015 satt av kr 700.000,- for tilskudd til private anlegg og fysisk aktivitet. 60
søknader ble vurdert og beløpet ble i sin helhet tildelt i formannskapets møte 28.1.2015 i PS 15/14.
Løp Gårds tiltak fra 2014 ble ikke gjennomført innen tidsfristen. Det er ikke gitt tilbakemelding på
at arbeidet med tiltaket er iverksatt. I denne saken foreslås midlene inndratt og omfordelt.
Det er nå mottatt ytterligere fem søknader for til sammen kr 290.000,-. De tre søknadene fra IK
Junkeren ble pga. en misforståelse ikke medtatt i PS 15/14. Søknadene fra BHK og 1. Tverlandet
speidergruppe ble mottatt etter søknadsfristen og etter behandlingen av PS 15/14.
Det foreslås tildelt tilskudd til private anlegg og fysisk aktivitet på kr 20.000,-.
Beskrivelse av søknadene:
a. IK Junkeren – tribune i Stordalen
IK Junkeren har søkt om kr 80.000,- i støtte til tribune i Stordalen. IK Junkeren mottok i 2014 kr
40.000,- til tribuneanlegget. Det gjenstår noe arbeid med speakerbuen før prosjektet er ferdigstilt.
IK Junkeren har selv prioritert støtte til tribunen foran lydanlegg. Tiltaket er nevnt i Plan for idrett
og friluftsliv 2014 – 2017.
b. IK Junkeren – Junkeren akademi
IK Junkeren har søkt om kr 100.000,- i støtte til fotballakademi for barn født mellom 2002 – 2005 i
Rønvik. Søknadens kostnadsbærere er bl.a. mat og drikke, instruktørlønn og leie av hall.

c. IK Junkeren – lydanlegg i Stordalen
IK Junkeren har søkt om kr 40.000,- til lydanlegg til Stordalen kunstgressbane. Bodø kommune eier
banen, og IK Junkeren er vertsklubb. IK Junkeren prioriterer støtte til tribune foran lydanlegg.
d. Bodø håndballklubb ungdomsavdelingen – Regionmesterskap 2015 (14 – 16 år)
Bodø håndballklubb ungdomsavdelingen har søkt om kr 30.000,- i støtte til regionmesterskap 2015.
I alt 25 – 30 deltakende lag i jente- og gutteklassene, aldersgruppe 14 – 16 år.
e. 1. Tverlandet speidergruppe – Oppføring av speiderhytte i Heggmoen
1.Tverlandet speidergruppe har søkt om kr 40.000,- til oppføring av speiderhytte i området ved
kraftstasjonen i Heggmoen. SKS produksjon er positiv til en fradeling av ei festetomt til
speiderhytte, men formell avtale er ikke på plass.

Vurderinger
IK Junkeren tribune innstilles på kr 20.000,-, slik at denne blir ferdigstilt. IK Junkeren har prioritert
tribunen foran deres andre søknader. IK Junkeren lydanlegg og akademi innstilles ikke på støtte i
denne runden, på grunn av manglende midler.
Bodø håndballklubb og 1. Tverlandet speidergruppe innstilles ikke på støtte i denne runden, fordi
søknadene ble mottatt etter fristen, og det gjenstår ikke tilskuddsmidler.
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