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Oppvekst og kultur 

Rødøy kommune 

01.01.2023 

Søknad om tildeling av kulturmidler 



Vedtekter for tildeling av kulturmidler i Rødøy kommune. 

1. Søkere skal ha fast tilhold i Rødøy kommune.

2. Aktivitetene skal foregå i Rødøy kommune.

3. Kulturmildlene fordeles slik:

 Aktiviteter for barn og unge

 Aktiviteter til idrett og friluftsliv

 Øvrige kulturelle aktiviteter.

Fordelingsnøkkel for tildeling: 

Grunnbeløpet fordeles ut fra en fastsatt sum på kr. 50.000. 

Grunnbeløpet fordeles forholdsvis per medlem, hvor barn og unge 

under 17 år prioriteres to ganger høyere enn voksne. 

Det tildeles i tillegg en årlig sum for antall og omfang av 

arrangement for barn og unge:  

 Kr. 5000 for flere enn 5 arrangement pr. år.

 Kr. 3000 for 3 -5 arrangement pr. år.

 Kr. 2000 for 1-2 arrangement pr. år.

Resterende midler  

Resterende midler fordeles likt på søknadene. 

Frist for å søke kulturmidler er 31. 05. hvert år. 



Søknadsfrist:
31. mai. 2023

Søknad om kulturmidler for 2023 Merknad for
saksbehandler

1.
Søker

Søker: Behandlet dato:

Postadr.: Anvist:

Kontaktperson:

Leder av organisasjonen:

Navn:

E-post:

Søknadssum:

Tilskudd utbetales til:

Post-/bankkontonr.:

Antall medlemmer:

Aldersgrupppe: Under 17 år: Over 17 år:

Medlemskontingent: Under 17 år: Over 17 år:

2.
Tiltak

Planer for hva midlene skal brukes til:



3.
Økonomi

Utgifter siste år:

Inntekter siste år:

Beholdning ved årets utløp:

Tilskudd kulturmidler siste år:

Redegjørelse for hva siste års kulturmidler ble brukt til:

1.
Arrangementer

Antall arrangementer for barn og unge siste år:

Redegjørelse for hvilke arrangement som har vært
avholdt:

5.
Vedlegg

Vedlegg som skal følge søknaden (kryss av):

 Revidert regnskap fra siste års drift 
(2022)

 Årsmelding for siste år (2022)

 Budsjett for inneværende år (2023)

6.
Underskrift

Dato: Underskrift:

……………..……………………………………………………………..…….

Saksbeh. Sign.:

…………………….
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