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29/15 Utvalg for oppvekst og omsorg 09.06.2015 

 Kvænangen kommunestyre  

 

Fastsettelse av nærskole 

Henvisning til lovverk: 

Opplæringsloven § 8-1 samt Utdanningsdirektoratets skriv av 04.02.13 om 

«Nærskoleprinsippets betydning for fastsettelse av skolekretsgrenser. 

 

Vedlegg 

1 00041H.pdf 

2 00104H.pdf 

3 00028H.pdf 

4 00089H.pdf 

5 00010H.pdf 

6 00012H.pdf 

7 00002H.pdf 

8 00004H.pdf 

9 00023H.pdf 

10 00023H.pdf 

11 00017H.pdf 

12 00016H.pdf 

13 00029H.pdf 

14 00030H.pdf 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune fastsetter Baddereidet som kretsgrense mellom Kvænangen barne- og 

ungdomsskole og Kjækan 1 – 7 skole.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Kvænangen kommune hadde fram til høsten 2008 fast definerte skolekretser.  

I 2008 innførte kommunen en forskrift der man fjernet alle kretser. Forskriften kom til endelig 

behandling i hovedutvalget den 11/9 – 08(sak 48/08) og i kommunestyret den 15/10 samme år.  



I Kommunestyret den 12/2 -14 (sak 7/2014)  ba kommunestyret om revisjon av denne med 

følgende vedtak: «Forskriften om skoletilhørighet revideres». 

På bakgrunn av dette vedtaket kom saken opp i utvalg for oppvekst og omsorg den 14. april og 

Kommunestyrets den 25/4 -15 der følgende vedtak blei fattet i sak 28/15: «Kommunen lager 

en forskrift som bygger på opplæringsloven § 8-1, der nærskolen for Kvænangen 

barne- og ungdomsskole og Kjækan skole defineres nærmere ut fra prinsippene i 

skriv fra Udir av 4/2 -2013. OO-utvalget forutsetter at saken kommer tilbake i 

junimøtet.» 

På bakgrunn av vedtaket laget oppvekstkonsulenten et høringsdokument som blei sendt ut til 

partier, grendeutvalg og skoler. Dokumentet blei også lagt ut på kommunens hjemmeside som 

åpen høring.  

Som følge av at forskriften fra 2008 ikke definerte nærskolegrensene, sender fylket 

ekstraregning på transport. Udir’s skriv om Nærskoleprinsippet peker også på at definisjon av 

kretsgrenser «.. vil også være sentral ved klagebehandling, der kommunen gis anledning til å 

synliggjøre for Fylkesmannen hvordan nærskoleprinsippet er ivaretatt.» 
 

Vurdering 

Høringssvarene spriker stort. Noen ønsker at man beholder «fritt» skolevalg. Dette er imidlertid 

ikke et alternativ i henhold til opplæringsloven. Uansett valgfrihet eller ikke, vil det være 

opplæringsloven med forskrifter som regulerer prosedyrene ved søknader om opptak til annen 

skole enn nærskolen. Disse forskriftene er ikke slik som mange synes å tro. 

Nesten alle høringssvarene avviser Sekkemo som grense mellom skolene. Alle høringsuttalelser 

som har besvart spørsmål 1 i høringsvedlegget, peker på Baddereidet som et naturlig skille. 

Slik saksbehandler tolker Utdanningsdirektoratets skriv om Nærskole, er begrepet «forskrift» 

ikke særlig omfattende. Jeg siterer: «Loven åpner for at kommunen kan fastsette hvilket 

geografisk område som skal være den enkelte skoles opptaksområde. Kommunen er gitt en 

slik adgang ut fra hensynet til en hensiktsmessig organisering lokalt og til 

forutberegnelighet for elever og foreldre, jf. NOU 1995:18 punkt 20.4.4.2. 

Forskriftshjemmelen er derfor først og fremst gitt for å sikre forutberegnelighet for 

innbyggerne i kommunen, samt styre den kommunale saksbehandlingen og sikre 

likebehandling. Forskriften vil også være sentral ved klagebehandling, der kommunen gis 

anledning til å synliggjøre for Fylkesmannen hvordan nærskoleprinsippet er ivaretatt.» 

Altså vil et vedtak om at Baddereidet er grense mellom Kjækan og Kvænangen b&u på 

bakgrunn av dette være tilstrekkelig til å oppfylle opplæringslovens § 8-1 krav til forskrift. Mer 

omfattende enn dette trenger det ikke være. Dermed vil det etter et slikt vedtak heller ikke være 

grunnlag for fylkeskommunen å kreve dekning av ekstra skyssutgifter slik de har gjort. 

 

Høringssvarene viser også et stort engasjement rundt skolespørsmålet. I denne omgang vil 

saksbehandler ikke gå nærmere inn på de innkomne svar, men konkluderer med at 

enkeltpersoner, ansatte i hele det kommunale apparat, bygdeutvalg, politiske partier og 

folkevalgte organer har en stor oppgave med å utvikle fellesskapsfølelse og samhold mellom 

bygder og folk. Skal Kvænangen bestå som egen kommune og utvikle bosetting og næringsliv 

må vi vise større ansvar for hverandre enn det en kan lese direkte og mellom linjene i noen av de 

innkomne svar.  

 

 

 



Høringsdokument om skoletilhørighet - åpen høring.

Saksbehandler: Tryggve Enoksen, oppvekstkonsulent.

Kommunestyret har  i  sak 28/15, Forskrift om skoletilhørighet, vedtatt at den gamle forskriften
skal erstattes av en ny som bygger på opplæringsloven med forarbeid. Dette betyr at Utvalg
for oppvekst og omsorg må utarbeide et forslag til hvor grensene mellom Kjækan og

Kvænangen barne- og ungdomsskole skal gå. Kommunestyrets vedtak er: << Kommunen

lager en forskrift som bygger på opplæringsloven § 8-1, der nærskolen for

Kvænangen barne- og ungdomsskole og Kjækan skole defineres nærmere ut fra

prinsippene i skriv fra Udir av 4/2 -2013. 00-utvalget forutsetter at saken

kommer tilbake ijunimøtet.»

Administrasjonen synes det er naturlig å utrede forhold rundt l kontra 2 skoler i denne

sammenhengen, da dette er noe som diskuteres åpent både blant innbyggere, ansatte og i
lokalpolitiske fora. Saken reises også fordi dette vil være en naturlig del av ny kommuneplan
som i disse dager er under arbeid.
I  dette saksframlegget utredes kun forhold knyttet til politiske føringer, lovverk og

reisetid/barns rettigheter.

1. Politiske føringer.
Fra kommunens bakgrunnsdokument til arbeidet med ny kommuneplan, «Utfordringsnotat,
samfunnsdel» er følgende sakset:
«I forbindelse med vedtaket av kommunens planstrategi i  april  2012,
gjennomførte kommunestyret en analyse av kommunens sterke og svake sider,

trusler og muligheter, såkalt SWOT-analyse. Denne analysen har vært

retningsgivende for prioriteringer  i  Kvænangen kommune i denne perioden.

Analysen konkluderte med at den største trusselen er at befolkningsnedgangen

fortsetter og at det blir stadig flere eldre innbyggere. Spredt bosetting oppfattes

som en styrke, og dersom den forsvinner eller svekkes vil det være en trussel

for utviklingen  i  kommunesamfunnet.» l samme notat finnes også denne

oppsummeringen: «Budskapet fra lokal arbeidsgruppe er at man ønsker at hele

kommunen skal tas  i bruk, og at kommunen  fortsatt  skal være et selvstendig

bo- og arbeidsmarked. Det betyr at de som bor i kommunen, skal også ha

muligheter for å ha sin arbeidsplass her. Utviklingsmuligheter er innen

naturbaserte næringer som primærnæringer- landbruk, skogbruk og fiske,

reiseliv, kultur- og servicenæringer, havbruksnæring og kunnskapsbaserte
næringer. Spredt bosetting og godt naboskap er viktige forutsetninger, det skal

bo folk i hele kommunen og ressurser  i  hele kommunen skal utnyttes.»

2. Lovverket.
§  8-1  i  Opplæringsloven fastslår: «Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen
som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet dei soknar til. Kommunen kan

gi forskrift om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar  til.»

I  skriv fra Udir av 4/2 -13 står dette om hensikten med nærskoleprinsippet: «Hensikten
med nærskoleprinsippet er blant annet å gi barna anledning til å skape eller

fastholde holdepunkter i nærmiljøet, jf. NOU 1995:18 punkt 20.4.4.2. Et slikt

holdepunkt er skolen. Det er derfor viktig at barna har en rett til å gå på skole i
det som er deres naturlige nærmiljø. Dette vil også gi en hensiktsmessig

organisering lokalt og forutberegnelighet for elever og foreldre, jf. NOU 1995:18

punkt 20.4.4.2. I vurderingen av hva som er nærskolen, er det derfor relevant å

ta hensyn til ikke å dele opp elever fra ett bomiljø.» som vil styre hvordan vi

organiserer kretsgrensene.



3.  Forhold knyttet til reisetid/barns rettigheter.
Både i lovverk og politiske føringer er reise fundamental. Spørsmålet blir da hvordan reise får
innvirkning på organiseringa av skoler i kommunen. Her vil blant annet barnekonvensjonens

artikkel 31 være styrende for kommunens vedtak. Følgende er sakset ut fra bameombudets

side:

«Artikkel  31  -  Om fritid, kunst og kultur
«Alle  barn har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta  i  kunst  og kulturliv.»

Hva betyr dette?

Du har rett til å ha en fritid som du kan bruke til hva du vil. Du skal også få hvile
deg, og ha tid til å leke. Samtidig skal du få lov til å oppleve kunst og kultur som
teater, film, utstillinger og til å lese bøker. Du skal også få være kreativ og

skape ting selv.»

I rundskriv Udir-3 -2009 er dette sagt slik: «Det er fleire omsyn å ta når ein skal
vurdere kva som er forsvarleg reisetid. Eit relevant omsyn er at barn får

tilstrekkeleg fritid og tilstrekkeleg tid  i  heimen.  Dette talar  for å avgrense

reisetida. Eit anna omsyn er effektiv og rasjonell organisering av skyssen. Kva

som er akseptabel reisetid må derfor avgjerast etter ei konkret vurdering.»

Dette er sakset fra skyssreglement for Sogn og Fjordane:

«l følgje rundskriv N-4/85 frå Samferdsledepartementet vert følgjande anbefalt som total

reisetid èin veg (gangtid+ventetid+tid på transportmiddelet):

IE! 45  min for 1.-4. klasse

60  min for 5.-7. klasse

El  75  min for 8.-10. klasse

Reisetidene  er  rettleiande!»

I Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir-03-09 fra 28. januar 2009, «Særlege
problemstillingar i samband med retten til skyss», vises det til proposisjonen, og uttales videre

om hva som er akseptabel tidsbruk:
«  Vurderinga av kor lang ventetid som kan aksepterast, må såleis vere knytt til

den totale lengda på reisetida.
Utdanningsdirektoratet meiner på denne bakgrunn at det er den totale tida som
eleven nyttar frå eleven går/reiser heimanfrå og til opplæringa tek til, og frå
opplæringa er slutt og til eleven er heime om ettermiddagen, som utgjer den
samla reisetida.»

Hva er så reisetiden for kommunens elever i dag, og er reisetiden så stor at det går utover

barnas muligheter til hvile, fritid og lek?

Fra F ylkestrafikk på Finnsnes (eirik. jensen@fylkestrafikk.no) har kommunen fått disse

tallene:  -  «Avgang rute  490  starter fra Naviteidet kl.  07:30  om morgenen.

Transporten er primært lagt opp for elever som går ved Kjækan skole som

starter kl.  08:10, og det er bussbytte ved Kjækan skole. Skolen i Burfjord starter
kl.  09:00.
-  Utkjørt distanse fra Naviteidet (de første elevene kommer ikke på der, men vi

starter herfra fordi her er det snumulighet for buss) til Kjækan skole er  20,206

km. Utkjørt distanse på neste buss mellom Kjækan skole og skolen i Burfjord er
40,172  km.»

Som en ser av tallene fra Fylkestrafikk er utkjørt distanse fra Navit 60,378 km og reisetiden l

t. 30 minutter til skolestart. (Det betyr at med daglig reise gjennom l0 år vil elever fra Navit
ha brukt 5700 klokketimer (3 timer hver dag i 190 skoledager gjennom 10 år) på reise til og



fra skolen. Timetallet til undervisning er 7856 timer. Sagt med andre ord vil elever med lengst

reise, bruke over 70 % så lang tid på reise som det de har bruker på undervisning (7
<<undervisningsår>> på reise til og fra skolen, eller mer enn 3 arbeidsår for en normal

arbeidstaker). Da ser vi at dette må gå ut over barnas rettigheter i henhold til artikkel 31 i
barnekonvensjon. Ungene skal også spise, gjøre lekser og ha tid til samvær med sine foreldre.
Tallene fra Troms Fylkestrafikk viser også at de anbefalte grensene vil overskrides kraftig.
For de minste elevene vil reisetiden være dobbelt så lang som anbefalt, -  og da har en ikke tatt
med gangtid til buss som også skal regnes inn. Det betyr også at lang reisetid vil ramme en
stor del av elevene i Indre Kvænangen.

Kort sagt, -  med kommunens geografi vil det (om det ikke kommer noen revolusjonerende

trafikale løsninger eller det skjer dramatiske endringer i bosetting og barnetall) være behov for
flere skoler for å ivareta elevenes rettigheter etter barnekonvensjonen.
Da sitter vi igjen med spørsmålet om hvor disse grensene skal gå og hvordan vi som
kommune skal følge opp paragrafer, forskrifter og føringer i Opplæringsloven.

Administrasjonen vil her skissere  2  alternativ for kretsgrenser.

Alternativ  1.  Nord og sør for Baddereidet.

Alternativ 2. Nord og sør for Sekkemokrysset.

Alternativ  1  er å gå tilbake til kretsgrensene før vedtaket om l skolekrets. Til dette

altemativet er følgende å si: Området rundet Badderen har vært et samlet sosialt fellesskap
med felles havn, butikk, arbeidsplasser og offentlig service. Når kommunen etablerte Sætra

boligfelt, var det et felles boligfelt for hele området fra Nordstraumen til Dorras. Det samme
gjaldt for industriområde i Sætra og Badderen barnehage. Her forsøkte en å legge

arbeidsplasser, service og bosetting i en samla enhet med minst mulig transportbehov. På

grunn av sammenhengende spredt bosetting fra Bankenes til Kjækan, falt det naturlig at

Baddereidet blei kretsgrense.

I løpet av de senere år har det vært en kontinuerlig debatt i forskjellige miljø om
skolenedlegging. Debatten har, så vidt administrasjonen har kjennskap til, ikke tatt
utgangspunkt i Opplæringsloven eller barnekonvensjonen. Av argumenter som saksbehandler
har møtt/kjenner til er føl gende: a) Det er kortere fra Dorraskrysset til Burfjord enn til
Kjækan. b) Elevene har fordel av et større miljø. c) Vi har for kostbar skolestruktur.
Ingen av disse argumentene har relevans til lovverk, politiske føringer eller bams rettigheter.
Når mange har valgt skoletilhørighet ved Kvænangen b & u, tror jeg (merk verbet) at dette har
sitt utspring i denne debatten som har foregått i sosiale fora. De som lider under dette er

bygda, familiene og elevene.
I løpet av denne prosessen, som akselererte i 2013, har de fleste elevene fra Dorras flyttet over
til Kvænangen bame- og ungdomsskole. Det vi også ser, er at dette også får negative
konsekvenser for Badderen barnehage. Foreldre flytter sine unger til Burfjord bamehage med
den begrunnelsen at de også skal begynne på skole i Burfjord og må skape sosiale relasjoner

til ungene de skal gå i klasse med.
Alternativ 2. Ved å sette en ny kretsgrense definisjon av nærskolen) ved Sekkemo, vil
elevene få en betydelig kortere skolevei. (til Kjækan). Med et slik løsning vil det også være
naturlig å legge ned Badderen Barnehage og opprette et oppvekstsenter på Kjækan. Dette vil

gi mest rasjonell drift,(reduserte tekniske kostnader) og et større faglig miljø tross lite elev- og
bametall.

Administrasjonen innstiller på alternativ  I  og begrunner dette medfølgende:
D  Området rundt Badderjjorden er fortsatt et felles område sosialt og arbeidsmessig.

[l Kommunen har etablert industriområde og eier største bedrift på dette.



D  Badderen Barnehage ligger fint plassert i forhold til arbeidsplasser og

transportløsninger.

El  En felles skolekrets  i området vil også være best for å ivareta sosial tilhørighet og

bygdekulturen.

D  Opprettholdelse av offentlige arbeidsplasser desentralisert vil kunne sikre bosetting og

kommunens muligheter for å bestå som egen kommune også i framtiden.

Uansett hvilket alternativ som velges, forutsetter det at bygda ser på skole og barnehage som

en styrke for kommunen slik det framkommer  i  refererte notat. Dagens praksis med
overføringer til annen skole enn nærskolen, må heretter skje  i  henhold til opplæringsloven og
de føringer som der er satt.
Lenke til skriv fra Udir av 4/2 -13 og her er nettadressen:

http://www.udir.no/Upload/Lov regelverk/tolkningsuttalelser/l/narskoleprinsippet skolegren

ser FMNO.Ddf`?eDSlanguage=no



HØRINGS VEDLEGG TIL SAK OM SKOLETILHØR/GHET.

Høringssvar kan sendes elektronisk til: post@kvananqen.kommune.no eller  i

brev til Kvænangen kommune, Oppvekst  og omsorg, 9161Burfjord.

Kvænangen kommune ønsker tilbakemelding på dette saksframlegget innen

29/5 -15.Følgende Ønskes besvart:

1. Hvilket alternativ mener du/dere best kan defineres som nærskole for

Kvænangen barne- og ungdomsskole, - alternativ 1 eller 2 i saksframlegget?

Og hvilket alternativ mener du/der best kan defineres som nærskole for Kjækan

Skole, - alternativ 1 eller alternativ 2?

2. Hvilket alternativ mener du/dere best kan sikre et godt læringsmiljø for alle

kommunens elever?

3. Har du/dere andre synspunkter rundt organiseringa av nærskolene i forhold

til bosetting, lovverk og barns rettigheter?

4. Andre innspill i forhold til saksframlegget.



HØRINGS VEDLEGG TIL SAK OM SKOLE TILHØR/GHE T.

Høringssvar kan sendes elektronisk til: post@kvanangen.kommune.no elleri

brev til Kvænangen kommune, Oppvekst og omsorg, 9161 Burfjord.

Kvænangen kommune ønsker tilbakemelding på dette saksframlegget innen

29/5 -15. Følgende ønskes besvart:

1. Hvilket alternativ mener du/dere best kan defineres som nærskole for

Kvænangen barne- og ungdomsskole, - alternativ 1 eller 2 i saksframlegget?

Og hvilket alternativ mener du/der best kan defineres som nærskole for Kjækan

Skole, -  alternativ 1 eller alternativ 2?

Alternativ 1 vil  gi det største miljø for elevene på Kjækan Skole. Dessuten faller

Baddereidet som et naturlig geografisk skille.

2. Hvilket alternativ mener du/dere best kan sikre et godt læringsmiljø for alle

kommunens elever?

Alternativ 1 vil gi flest elever et mest mulig likeverdig læringsmiljø. Det vi/ gi

mest jevnbyrdighet mellom gruppene som skal komme sammen på

ungdomsskolen. Dette kan motvirke stigmatisering når de kommer sammen.

3. Har du/dere andre synspunkter rundt organiseringa av nærskolene i forhold

til bosetting, lovverk og barns rettigheter?

Som helsesøster er det først og fremst barns helse som jeg vektlegger. Dersom

elever må sitte opp til 3 timer på buss 5 dager  i uken, vil dette gå utover

elevenes mulighet til å utfolde seg fysisk. En av det moderne samfunnets største

he/seutfordringer er mangel på fysisk aktivitet. Passivisering som lang

busstransport naturlig vil medfører, vil gi risiko for utvikling av

livsstilsykdommer som overvekt, diabetes, skjelettp/ager o.l.

Skal de samme elevene også måtte transporteres til fritidsaktiviteter (noe som

er svært sannsynlig), vil dette ytterligere forsterke denne uheldige trenden.Skal

vi oppfylle barnekonvensjonens Artikkel 31 «Alle barn har rett til hvile, fritid og

lek, og til å delta i kunst og kulturliv.» må barna naturligvis gis både tid og

overskudd til det. Det finner jeg ikke forenelig med pålagt daglig busstransport

på opptil 3 timer.

4. Andre innspill i forhold til saksframlegget.

Med vennlig hilsen

,/is/,1,/L [ilk Comma?
Lene Oxlund, Iedende helsesøster



Post Kvaenangfn

Fra: Kathrine Lise Pedersen <kathrinelisepedersen@gmail.com>
Sendt: 14. mai 201509:47
Til: Post Kvænangen
Emne: Til Oppvekst & omsorg

Vedlegg: Svar på høring om skoletilhørighet i kommunen.rtf

Svar på  sak om skoletilhøríghet.

Ønsker svar  på  at e-post er mottatt.

Mhv

Kathrine & Bjørn-Ove
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1. Hvilket alternativ mener du/dere best kan defineres som nærskole for

Kvænangen barne- og ungdomsskole, - alternativ 1 eller 2 i saksframlegget?

Alternativ l med nord for Baddereidet.

Og hvilket alternativ mener du/dere best kan defineres som nærskole for Kjækan

Skole, - alternativ 1 eller alternativ 2?

Vi mener at alternativ 1 sør for Baddereidet egner seg best som et naturlig skille,

for der er det en fjellovergang, og fra Dorras til nærmeste barn på nordgående

rute er ikke før man kommer til Burfjordalen. Derimot er de nærmeste barna fra

Dorras på sørgående rute i Sætra, Badderen, Sekkemo, Nordstraumen osv.

Fjellovergangen Baddereidet kan også bli stengt ved bom på vinterstid, og barna

vil da få en særdeles lang skoledag hvis de blir stående på Burfjord siden av

bommen når de skal hjem. Dere skoledag vil da fort kunne bli på flere timer

ekstra, og hvis de er heldige kommer de seg hjem i tide for å legge seg.

Det har ikke vært bom over før, og forskning tilsier at været vil fremover bli mer

ustabilt enn før, der er derfor grunn for å tro at denne fjellovergangen fort kan

stenges, og vi har i tillegg en lang vinter.

2. Hvilket alternativ mener du/dere best kan sikre et godt læringsmiljø for alle

kommunens elever?

Alternativ 1, med to skoler vil elevene få kortere skolevei, bedre oppfølging i

klassen, større faglig miljø for lærere, naturlig samhold i bygda på fritiden for

barna med felles opplevelser fra skoletiden. Bedre samhold blant foreldre når alle

barna i samme bygda går på samme skole, og ikke delt slik som nå. At

skoleoverflytting skjer på en formell og ryddig måte med gode argumenter, og

ikke «private veier» som det har vært. Hvis det skal bli befolkningsvekst i

kommunen, så må det være arbeidsplasser til de som skal bo her, barnehager, og

skoler på mer enn en plass.



3. Har du/dere andre synspunkter rundt organiseringa av nærskolene  i  forhold til

bosetting, lovverk og barns rettigheter?

Vi synes administrasjonen har mange gode argumenter, og støtter opp om disse. l

tillegg synes vi at det er viktig at kommunens elever får det gode tilbudet de har

pr. i dag med relativt få elever i hver klasse, dette mener vi vil styrke

læringsforholdet for elevene med en tettere voksenoppfølging.

4. Andre innspill i forhold til saksframlegget.

Godt og ryddig saksfremlegg.



-----Original Message-----

From: trivelig62@hotmail.com [mailto:trivelig62@hotmail.com]

Sent: Monday, May 18, 2015 8:34 PM

To: Rita Boberg Pedersen

Subject: [www.kvanangen.kommune.no:1686834] Kontaktformular

HEADLINE: Kontaktinformasjon

http://www.kvanangen.kommune.no/?id=465041O

UNIQUE ID: 1686834

REFERER: httgs:[[www.google.no[

Tema: Kontaktformular

Fra: Trine Kaasen

E—post: trivelig62@hotmail.com

1. Navn: *

Trine Kaasen

2. Telefon: *

93437628

3. E—post:

trivelig62@hotmail.com

4. Spørsmål eller kommentar:

Svar på høring om 1eller 2 skolekretser:

Synes definitivt at vi skal ha 1 skolekrets, slik at foreldre og elever selv kan velge hvor de vil gå på skole. Argumentet

mor for lang skolevei er ikke relevant så lenge det er foreldrene slv som har valgt skole for sine barn. Vi har bare

1200 inbyggere i hele Kvænangen, det holder med 1 skolekrets.

1
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1)

2)

3)

4)

      

    
     

mangen kommune
Postmottak

w Kvæ  
Høringsuttalelse til sak om skoletilhørighet.

Saksbehandler;

_ _ _ Gradering

Vi mener at nord og sør for Baddereidet (alternativ 1) er et e

nærskoletilhørighet, både når det gjelder geografi (med Baddereidet som kan stenge

pga vær o.l) og med hensyn til bosetning (ingen bolighus mellom Dorras og

Kaasedalen, men jevn bosetning fra Dorras og til Nordstraumen).

For å sikre et godt læringsmiljø for kommunens elever trengs det trygghet og ro, og

med en stadig usikkerhet om skoletilhørighet og oppstykking av bygder vil det bli

konflikter og misforståelser. Derfor mener vi at alternativ 1, sør og nord for

Baddereidet er det beste.

Vi er meget fornøyde med at det er barnehage i Badderen slik at vårt barn kan bli

kjent med andre barn i hennes nærmiljø, og synes det er flott å vite at de som hun

blir kjent med vil begynne på Kjækan skole sammen når den tid kommer. Hvis skillet

blir ved Sekkemo (alternativ 2) vil det bli langt færre elever på Kjækan skole, og barn

som bor nært hverandre vil gå på hver sin skole og i hver sin barnehage. For vår del

er Kjækan skole avgjørende for at vi kan bo i Kvænangen, da Burfjord vil bli for langt

for vårt barn å reise hver dag. Hvis hun både må reise så lang skole vei og ha like

langt for å kunne være med på fritidsaktiviteter så vil ikke dagen strekke til. Vi tror at

hvis man tar vare på begge skoler, så vil Kvænangen ha en større mulighet til å bestå

som en egen kommune med innbyggere i hele kommunen.

Saksfremlegget gir et godt bilde av hvordan situasjonen er og har vært, og vi synes

det er bra å vite at det blir tatt tak i saken med skoletilhørighet på en ordentlig måte i

henhold til lover og forskrifter.

Daniel Samuelsen og Eirin Johansen

Nordbotn



Kvaenangen kommune, oppvekst og omsorg. Kvænangen den: 25.05.2015

9161 Burfjord

Kvænangen SV. v/ Kai PetterJohansen
Kvænangen kommune

Postmottak

Høringsinnspill til sak om skoletilhørighet 2  5  MÅ' 2015
Til behandling?

l  . Saksbehandler: _l

Til orientering J

Kvænangen barne og; ungdomsskole: Baddereidet er en i  ' `  g  på ca.

10km. - som skaper et naturlig skille mellom bygdene - Burfjorddalen og Dorras.

0  Vi mener det mest naturlige av hensynet til  barnas  daglige omgangskrets i

fritiden og transport-sikkerheten ifm. værforholdene over Baddereidet

vinterstid - vil være  å  sette grensen for nærskoletilhørighet for Kvænangen

barne og ungdomsskole; nord for Baddereidet (Alt. I).

Kj ækan skole: Dorras/Badderen og N  ordstraumen er en bygd som har en sammenhengende

spredt bosetning (tilhørende felles grendelag). Innbyggerne har daglig felles omgang

gjennom arbeidsplasser, organisasjoner, barnehage og ífamiliære og sosiale

sammenhenger. Vi finner det unaturlig at barn som bor  i  en  bygd hvor  foreldre og barn gjerne

omgås daglig etter skoletid, skal bli splittet i  2  forskjellige skolekretser og barnehagekretser,

30-40  km. fra hverandre (jf. alt.2/Sekkemokrysset). Som vi ser det strider det og mot formålet

med skoleloven - som er innrettet for åså langt som mulig hindre oppdeling av et boområde i

forskjellige skolekretser.

0  For  å  unngå at barn som tilhører samme bygd, nabolag og omgangskrets skal

splittes i forskjellige skoler og barnehager - bør grensen for

nærskoletilhørighet for Kjækan skole være; sør for Baddereidet (Alt.1).

2.

Grense for skolekretsinndeling på Baddereidet (Ait.1) gir elevgrunnlag som fortsetter å sikre

fagmiljøet og opplæringstilbudet på Kjækan skole - noe som erfaringsmessig gir et bedre

skoletilbud til elevene i hele kommunen.

Ved forhold som tilsier at enkeltelever må flyttes vekk fra sin opprinnelige nærskole, vil

Kommunen fortsatt ha et tilbud for disse ved å ha 2 skoler med et godt fagmiljø.

0  Vi  mener alternativ 1 (Baddereidet) vil være beste løsning for alle barna  i

kommunen.



3.

Dagens løsning med èn skolekrets for Kvænangen (også kalt «fritt skolevalg»), har bl.a. skapt

uforutsigbarhet rundt elevtallene på skolene fra år til år - noe som i sin tid har gjort

planleggingsarbeidet utfordrende. Med flere elever enn det er lagt opp til på den ene

skolen- og tilsvarendefærre elever på den andre. Vi mener det eksisterer tilstrekkelig

mengde kunnskap og erfaringer til å hevde at «èn-skolekrets-løsningen» i Kvænangen, på

sikt kan svekke fagmiljøet på skolene og i ytterste konsekvens fjerne grunn/agetfor å

opprettholde skoletilbudet for elevene med lengst skolevei. «Fritt skolevalg»- løsningen kan

altså i verste fall medføre bare èn skole. I vår kommune vil dette evt. bety en klar

begrensning i  valgfriheten i forhold til bosted - vi anser dette å være nærmest -synonymt

med å- fjerne en av forutsetningene for spredt bosetning og stedbunden næringsutvikling i

kommunens bygder.

0  For å sikre bosetningen og etableringsviljen i bygdene som ligger lengst unna

kommunesenteret- vil vi derfor jobbe for en løsning som gir reèll «valgfrihet»

- med 2 solide skoler hvor flere barn får et godt tilbud jf. alternativ 1.

4.

Vi oppfatter saksfremlegget som et velbegrunnet og godt arbeids-dokument. Mange i

kommunen kan nok kjenne seg igjen i konsekvensene som er skissert for de 2 alternativene

for inndeling av skoledistrikt.

Vi har nå hatt mulighet til å høste erfaringer fra dagens ordning (aldri så galt osv...).

Forskriften med èn skolekrets - har i realiteten gitt enkelte foreldre og foresatte insentiver til

å flytte barna sine til Kvænangen Barne og Ungdomsskole til fordel for sin nærskole - med

konsekvenser i bl.a.; kommuneøkonomien, usikkerhet på skolene og til dels både utrivelige

og ugunstige forhold for mange elever, lærere og foreldre/foresatte i Kvænangen.

0  Det er derfor gledelig å se at denne saken fikk sin etterlengtede

oppmerksomhet. Nå gjenstår det for kommunestyret å følge opp arbeidet

med å gjenskape et best mulig skoletilbud for kommunens innbyggere.

Vi hjelper gjerne til!

Hilsen

Kvænangen SV



 Jøkelfjord, 26.05.15Jøkelfjord Grendeutvalg L, 7 WA; 201;‘

9163 Jøkelfjord g ` ' i '“
‘W behandling

Saksbehandler:

'HI orientering: l___, _,____*.._._‘.. _  _.

Gradering: 3

-.__,.,.K\..,_  .  . _..-..{
l
l

Høringsuttalelse om Skoletilhørighet
Jøkelfjord Grendeutvalg mener at  dette  høringsdokumentet er ledende, det foreslås her to

alternativer til skoletilhørighet, hvorav ingen av disse er den vedtatte ordningen som eksisterer  i  dag.

Vi føler at den nåværende løsningen med en skolekrets og to skoler hvor foreldrene selv velger

skolested er en tilfredsstillende løsning.

Dere skisserer et reisetidsregnestykke for en tenkt elev fra Naviteidet til Burfjord, men uttalelsen fra

Troms Fylkestrafikk sier at det per  i  dag ikke er noen elever som har denne distansen.

Som nevnt er det fritt skolevalg i kommunen og man må anta at foreldrene tar reisetid inni

beregning når de gjør sitt valg om skolested.

Her kan man f.eks. lage et likt regnestykke for en elev med bosted Dorras og regne på tidsbruken til

de to skolestedene over 10år. Ved et eventuell tvunget skolested vil dette gi store utslag på

reisetiden for disse elevene.

Det er underlig at dere benytter dere av skyssreglement for Sogn og Fjordane i dette tilfelle, når

skyssreglementet for Troms fylke ikke er likelydende.

Jøkelfjord Grendeutvalg ønsker å understreke at vi mener at ingen av de skisserte alternativene er en

fullgod erstatning for den løsningen som eksisterer i dag. Og ønsker ikke å endre på denne

ordningen.



HØRINGSUTALELSE ANGÅENDE SKOLETILHØRIGHET

Det bes om svar påfølgende:

1.

2.

3.

4.

Marit Boberg -

Hvilket alternativ mene du/dere best kan defineres som nærskole for Kvænangen barne  og

ungdomsskole - alt 1 eller 2.

Ingen av de skisserte alternativene. Det får bli opp til foreldrene å definere/avgjøre hvilken

skole deres barn skal gå på - en krets og nærskolen blir der det er best for hver enkelt elev.

Hvilket alternativ mener du/dere best kan defineres som nærskole for Kiækan Skole, - alt 1

eller alternativ 2.

Ingen av de skisserte alternativene. Det får bli opp til foreldrene å definere/avgjøre hvilken

skole deres barn skal gå på - en krets og nærskolen blir der det er best for hver enkelt elev.

Hvilket alternativ mener du/dere best kan sikre et godt læringsmiljø for alle kommunens

elever.

Et sikkert og godt læringsmiljø får barnet/barna ved å gå på en skole der de trives og har

det bra. Og de som best er egnet til å avgjøre dette er jo foreldrene- så om det tilsier å gå

på den skolen som ikke er nærmest i avstand, så er det det som er best for d_eLe_; barn. å'

de selv og deresforeldre ønsker at de skal gå. Barna er kanskje ikke så opptatt av hvilken

skole de skal gå på - heller hvem de skal gå sammen med.

Viser til: Steg 1  i  fylkes mannens siumilssteg :  Medbestemmelse Alle barn har en generell

rett til å bli hørt og deres synspunkter skal tas med  i  vurderingen ut fra barnets alder og

modenhet. Dette gjelder også i enkeltsaker der for eksempel kommunen behandler en sak som

direkte angår barnet.

Andre synspunkter rundt organiseringa av nærskolene  i  forhold til  bosettinq, Iovverk  og barns

rettigheter.

Hvor og hvordan kommunen organiserer og definerer nærskolen synes jeg IKKE skal avgjøre

hvor barna SKAL gå. Opplæringsloven  §  8-1 Barn har il å gå på den skolen som ligger

nærmest.. Men har de plikt til det -

Så om noen velger lang vei for sine barn til skolen ut ifra hvor de bosetter seg - så blir det

opp til dem å stå for det.

Utgangspunktet i opplæringsloven § 7-1 innebærer at eleven har rett til skyss til den skolen

eleven til en hver tid går på.

Dersom elever søkes flyttet og det innebærer økt utgift for kommunen, med tanke på

annen skole enn nærskolen - må/bør det jo vurderes om de foresatte selv skal betale ekstra

utgifter.

Opplæringsloven §8-1 sier også at  :  Etter søknad kan eleven takas inn på annen skole - og_i

de tilfeller hvor det blir giort er det barnets beste det må tas hensvn til.

Andre innspill  i forhold  til saksfremleqqet.

Saksfremlegget  er  noe utydelig på hva det egentlig er snakk om her. 1 eller 2 skoler -

nærskole eller skolekrets  -  og det navngís ikke hvilken bygd det er snakk om- det hadde vært

en fordel all den tid vi har flere bygderi kommunen. Savner også dagens ordning som

alternativ- en skolekrets,hvor nærskolen er skolen der barnet trives og har det best.

Barns talsperson Kvænangen kommune 27.05.15



Kvænangen FRP

v/leder Oddvar Seppola

9162 Sørstraumen.

Dato 26.05.2015

Kvænangen kommune

Oppvekst og omsorg

9161 Burfjord

Høringsdokument om skoletilhørighet.

Viser til saksdokumentene og åpen høring angående hvordan skolestrukturen skal bli  i  fremtiden

etter at det er endret fra 2 skolekretser til 1.

Mange momenter er redegjort for og da med b.l.a veldig lang reisetid til og fra skole, så dersom Indre

Kvænangen skal inkluderes som bygd for familier  i  fremtiden må man opprettholde en nærskole så

lenge man har et elevtall innen for gitte normer.

Svar på gitte spørsmål .

1.

.W

 

Alternativ 1 og da også alternativ 1 på som best kan defineres som nærskole for Kjækan. Slik

det alltid har vært.

Alternativ 1.

Gjort kjent med høringsdokumentet som det forventes har troverdighet.

Formann.

Kvænangsbotn og Kjækan Grendeutvalg

Høringsuttalelse om nærskole.

E‘E"9°5*‘

Vi mener at alternativ 1.

Alternativ 1.

For å ha et levende lokaltmiljø med skole, barnehage ect., stemmer vi for alternativ 1.

Ved 1 skolekrets (Burfjord) vil det bli veldig lang reisetid for elevene. En reisetid for mange av

de på ca.2,5 time er uakseptabelt. Dette gelder elever i utkantstrøkene.



TIL KVÆNANGEN KOMMUNE Burfjord den 29.05.2015

9161 BURFJORD

VEDRØRENDE HØRING OM SKOLETILHØRIGHET.

Innledningsvis  i  høringen ses det som naturlig å « utrede forhold rundt 1 kontra 2 skoler  i  denne

sammenhengen».

Dette ser vi som en fornuftig løsning, da en også bør diskutere og utrede fremtidig skoleløsning/er

basert på kommunal økonomi, samfunnsmessige konsekvenser og nytt skoleanlegg i Burfjord. Vi ser

ikke noe galt i at en slik debatt burde gjøres før man vedtar å endre kretsgrenser.

En slik diskusjon vil kunne bli fremtvunget av mindre fremtidige statlige overføringer og mulig

sammenslåing av kommuner.

Sett i en slik sammenheng kunne det være en løsning å utsette denne høringen, og finne ut om alle

de fakta som ønskes er nok utredet.

TlL sPøRsMÅLENE.

Slik vi har forstått nærskoleprinsippet, så gir dette alle elever unntatt de som bor fra kryss ved

Undereidet og utover, rett til skoletilbud ved Kjækan skole. Elever har rett til å få gå på nærskolen,

men ikke nødvendigvis plikt til å gå der.

Vi tar det som en selvfølge at det ikke er dette som er intensjonen med en slik kretsregulering som

foreslått. Vi antar at opplæringsloven gir foreldre/foresatte fortsatt den mulighet at de kan søke om

bytte av skole dersom dette er ønskelig. I alle fall bør dette nedfelles  i  kommunal retningslinjer.

Ut fra et historisk perspektiv har elever fra Dorraskrysset alltid gått på Kjækan skole. Men verden og

kommunen er i forandring, og vi antar at det er på denne bakgrunn man kom frem til siste vedtak i

kommunestyret om at man kun skulle ha en skolekrets. Alternativt kunne dette vært et alternativ nr.

3.



Ved nedleggelse av tidligere Sørstraumen krets, fikk elever og foresatte valgmulighet mellom Kjækan

eller Kvænangen b&u.skole. Dersom det legges opp til en ny krets kan det være et

diskusjonsgrunnlag hvorvidt denne muligheten skal opprettholdes for disse  i  den nye kretsen.

Hvor mye betydning skolen har å si i bosettingsmønsteret í dag, er vanskelig å slå fast, da en rekke

samfunnsmessige årsaker og politiske forhold påvirker dette. Utredningen kan tolkes på en slik måte,

at den ønsker å opprettholde det nåværende nivå.

Vårt inntrykk er at utredningen gir en overordnet samfunnsmessig forståelse, men at

foreldre/foresattes mening om hva som er det naturlige valg i deres situasjon, ikke kommer godt nok

frem. Vi tror nok at foresatte har en mer gjennomtenkt vurdering ved skifte av skole utfra deres jobb

situasjon, transport, venner og familieforhold forøvrig.

I alternativ nr. 2, er det foreslått et nytt alternativ med oppvekstsenter i Kjækan som hverken er

utredet eller debattert i noen fora vi kjenner til. Dette synes å være en veldig uheldig presentasjon i

denne saken.

I denne saken er det flere utkantområder som har lang skolevei. Dette dreier seg om Jøkelfjord og

våre elever fra Langfjordbotn.

Vi ber om at kommunestyret foretar en gjennomtenkt løsning til beste for alle innbyggere i

kommunen.

På vegne avfl

_ /
Burfjord/03/V/péndeutvalg



Saken ble  tatt  opp i FAU møte 19.05.2015.

I NOU:18 pkt. 20.4.4.2 nevnes det at «endringer i opptaksområde som splitter søskenflokker,

kan gi behov for å gjøre unntak ...». Utvalget understreker også at «vurderingen av nærhet må

ta utgangspunkt i de skoler som til enhver tid finnes i kommunen. Lovfesting av prinsippet gir

ikke i seg selv noe grunnlag for krav om bygging av nye eller utvidelse eller opprettholdelse

av eksisterende skoler» På bakgrunn av dette kan vi, medlemmene i FAU ved Kvænangen

barne- og ungdomsskole, kan ikke se at alternativene som saksbehandler legger frem  i

høringsvedlegget er reelle.

Kommunens innbyggere er spredt over et stort geografisk oniråde og vennskap og aktiviteter

går på tvers av bygder og interesser. Det er ikke en sannhet at barn på ett sted har Venner i

nærområdet. Det er mange som er på aktiviteter og føler tilhørighet på et annet sted enn sitt

hjemsted/nærområde. Dette være seg om de bor i Burfjord, i J økelfiord, på Sørstraumen, på

Alteidet, i Badderen eller i Kvænangsbotn.

Vi kan heller ikke se at det ene skisserte alternativet er bedre enn det andre for å sikre et godt

læringsmiljø for alle kommunens elever. Dette vil være en individuell vurdering gjort av

foreldre og hva de mener er best for sine barn.

Saken ble diskutert vel og lenge og det som kommer frem, og som alle mener er viktig, er at

foreldrene må få ha valgfrihet til selv å bestemme hva som er best for sine barn! En ønsker å

ha det slik som det er i dag med en skolekrets og to skoler. Dette er ikke lagt frem som noe

alternativ i høringsdokumentet.

Høringsdokumentet om skoletilhørighet sier heller ikke noe om de elevene som er på KVBU i

dag får fortsette, hvis det skulle ende med et vedtak om to skolekretser og skille over

Baddereidet, slik som det er skissert og innstilt fra administrasjonen i alternativ l, fra

saksbehandler. Høringsdokumentet sier heller ikke noe om søsken til elever som går her ved

KVBU skal få mulighet til å gå ved KVBU.

J f. opplæringslovens  §  8-1 om nærskoleprinsippet og skolekretser sies det i en

tolkningsuttalelse publisert 21.09.2009 at inndeling i skolekretser er nødvendig der det er for

mange elever pr. skole, ellers ikke! Vi kan vel ikke akkurat påstå at det er for mange elver

ved skolene i Kvænangen, hverken i Burfjord eller i Kj ækan. Hva som regnes som nærskole



er diskutert i NOU: 18 1995 og Ot.prp. nr. 46 (1998-1999) hvor det skal taes utgangspunkt i

geografi. I tillegg kan det legges vekt på subjektive forhold som at eleven har søsken på

skolen. En elev har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest hjemmet, men ingen plikt!

J f. forarbeidene Æ det foretas en konkret helhetsvurdering knyttet til den enkelte elev ved

vurdering av hvilken skole som er nærmest. Her kan nevnes følgende forhold av hensyn som

bg vurderes; geografisk nærhet, hensikt med nærskoleprinsippet, søsken på samme skole,

kapasitet ved skolene, farlig skolevei, akseptabel reisetid, forbud mot usaklig

forskjellsbehandling og barnets beste.

Det er i dag flere foresatte som har valgt at deres barn skal gå på KVBU og ikke deres

«nærskole» Kj ækan. Hvilke vurderinger som er blitt gjort av foreldre er deres sak, men de har

gjort et valg de mener er best for deres barn, og dette bør respekteres.

FAU sine medlemmer kan ikke helt skjønne ut ifra høringsdokumentet hva som

saksbehandler egentlig ønsker å få frem i denne saken. Vi synes høringsdokumentet er

uryddig, partisk og subjektivt lagt frem. Det er mange ting som ikke er tatt med i dokumentet

og det er ikke laget noe nøytralt alternativ for løsning på den problematikken som fremstilles.

I  tillegg synes vi at det virker som en hastesak  — med en meget kort frist for å gi en

høringsuttalelse. Dette er ingen god strategi for å fremme en så viktig sak! Temaet

skoletilhørighet er viktig, men skaper dessverre også splid i de fleste bygdene i en liten

kommune som Kvænangen. Kanskje Kvænangen kommune, som skole eier burde ha inngått

et samarbeid med fylket og sett på alternativer til skoletransport ruter?

Med hilsen

Anne Berit Holst

Leder FAU v/Kvænangen barne- og ungdomsskole



Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget ved Kvænangen barne- og

ungdomsskole.

Samarbeidsutvalget ved Kvbu har i møte 28.05. 2015 drøfta Høringsdokument

om skoletilhørighet, og vil framheve følgende punkter:

0  Vi ønsker at Kvænangen fremdeles skal være en skolekrets med to skoler

slik dagens ordning er. Dette kommer ikke fram som et alternativ i

høringa.

0  Vi legger stor vekt på foreldrenes rettigheter til å velge den skolen som de

mener er best for sitt/sine barn. Man har rett, men ikke plikt til å gå på den

nærmeste skolen.

0  Elever som nå går på Kvbu må få fortsette skolegangen sin her når

foreldrene ønsker det

0  Småsøsken til elever som går på Kvbu må få gå på skolen om foreldrene

ønsker det.

0  Det økonomiske argumentet som også ligger til grunn for høringa ved at

Kvænangen kommune siste skoleår har betalt ei regning for ekstra

skoleskyss på 109.000 kommer ikke fram i høringsdokumentet. SU ber

om at kommunen får til en dialog med Troms fylkeskommune om

skoleskyss.

I  tillegg ønsker SU å spørre om hvem som er oppdragsgiver for høringa. Det

vises til en kommunestyresak, men ikke til noe Saksnummer.

Disse punktene var SU enstemmige om å uttale seg om.

Med vennlig hilsen

Samarbeidsutvalget ved Kvbu

Reidun Kydland

rektor



Vår dato

0 01/06/20

Oppvekst og kultur

V/ saksbehandler: Tryggve Enoksen, oppvekstkonsulent

HØRINGSUTTALELSE OM SKOLETILHØRIGHET

Skoletilhørighet med kretsgrenser er viktig i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Med dagens

ordning ser vi at det har negative konsekvenser for Kjækan skole og Badderen barnehage.

Overflytting av barnehagebarn og elever skaper utrygghet og uforutsigbarhet blant de ansatte på

arbeidsplassene som bli berørte.

På den andre siden er det de foresatte som på vegne av sine barn vel ger den barnehagen/skolen som

de føler tilknytning til. I saksframlegget vises det til Opplæringsloven §8-l som sier at elevene har

rett til et skoletilbud ved den skolen som ligger nærmest elevens nærmiljø. Vi presiserer at det er en

rett, ikke en plikt.

Skolekretser i Kvænangen kommune er en skolepolitisk sak. En føring for hvordan skolestrukturen

skal være i framtiden. Er det de foresatte som skal få velge barnehage/skole for sine barn? Eller er

det politikerne som ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv som skal ta disse bestemmelsene?

For Utdanningsforbundet Kvænangen

Elin Oppheim Harald Evanger

Lokallagsleder HTV

Adresse E-post/Internett Telefon Mobiltelefon- Mobiltelefon

Kommunehuset elin.paulsen@kraftla2eL.n0 77778881 leder Hovedtillitsvalgt:

9161 Burfjord 47338091 41675651



Post Kvænangen

Fra: svenn olaf warth <swaola@outlook.com>
Sendt: 29. mai 2015  14:37
Til: Post Kvænangen

Emne: skoletilhørighet, vi vil att Kjækan skole opprettholdes gjerne med barnehage, hvis
skolen  i  Kjækan stenges så vil det bli for lang veg til Burfjord, blir det slik så flytter vi _

til Nordreisa da blir det 5 personer mindre i Kvænangen hilsen svenn olat wart
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/297 -28 

Arkiv: C85 

Saksbehandler:  Rita Boberg Pedersen 
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Administrasjonssjefens innstilling 

Følgende tildeling gis til de lag og foreninger som har søkt om tilskudd til aktivitet og drift for 

2015. 
Idrett og friluftsliv: (fra tilskuddspost 14710.257.385) 

Søker: Midler til: Tildelt i fjor: Søkt om 

kr.: 

Forslag 

tildeling: 

Alteidet Ungdoms- 

og Idrettsforening 

Drift av eksisterende tiltak - 

Vedlikehold, brøyting, 

forsikring hytta på Jøkelfjord-

eidet, premier til 

Mikaltindmarsjen 

5.000,- 15.000,- 6.000,- 

Kvænangen Jeger- 

og Fiskerforening 

Drift av eksisterende tiltak -

Tilskudd til aktiviteter for barn 

og unge 

12.000,- 30.000,- 8.000,- 

Sykkelgruppa 

Burfjord IL 

Nytt tiltak – tilskuddet skal 

brukes til Gargofjellmarsjen og 

Vi Trives På Sykkel 

5.000,- 15.000,- 6.000,- 

 

Fotballgruppa 

Burfjord IL 

Drift av eksisterende tiltak – 

turneringer, seriespill, 

nyetablering av kjelleren på 

klubbhuset, c-kurs for trenere, 

innkjøp fotballer 

10.000,- 20.000,- 16.000,- 

Skigruppa Burfjord 

IL 

Drift av eksisterende tiltak – 

drift og aktivitet ukentlig i 

vinterhalvåret, lage og holde 

løyper åpne 

12.000,- 40.000,- 16.000,- 

Kvænangen 

Skytterlag 

Reparasjon/vedlikehold – 

vedlikehold miniatyrbane for 

skyteskole/rekruttering, 

grøfting og ny grus på vei til 

Koppi 

25.000,- 30.000,- 12.000,- 

Kvænangen 

Rideklubb 

Drift av eksisterende/ 

Reparasjon/ vedlikehold/ Nytt 

tiltak – drift, reparasjon 

rør/kraner stall, arrangere kurs, 

St.Hans-feiring, dagsrideleir, 

hjelmer, vester, utskifting av 

luker/dører 

15.000,- 30.000,- 8.000,- 

Samfunnshus: (fra tilskuddspost 14711.257.385) 

Søker: Midler til: Tildelt i fjor: Søkt om: Forslag 

tildeling: 



Alteidet 

Samfunnshus 

Drift av eksisterende tiltak - 

Strøm, forsikring, brøyting, 

vedlikehold 

4.000,- 15.000,- 4.500,- 

Kvænangen 

Flerbrukshus 

Drift av eksisterende tiltak – 

generelt vedlikehold 

10.000,- 20.000,- 10.500,- 

Kvænangsbotn 

Grendehus 

Reparasjon/vedlikehold – 

ombygging til handicaptoalett, 

bytte rør, drenering og 

utbedring av septikanlegg 

Ikke søkt 30.000,- 4.500,- 

Badderen Bygdelag Nytt tiltak - Reparasjon, 

vedlikehold, utvide kjøkken, 

bygging av handicaptoalett 

Ikke søkt 200.000,- 4.500,- 

                  
Lag og foreninger allment kulturarbeid: (fra tilskuddspost 14710.257.385) 

Søker: Midler til: Tildelt i fjor: Søkt om kr.: Forslag 

tildeling: 

Stajord Bygdelag Drift av eksisterende tiltak – 

vannproblemer må ordnes i 

Buktenes Handel 

Ikke søkt 10.000,- 2.000,- 

Husflidsforeninga 

Handlaget 

Drift av eksisterende tiltak – 

vanlig drift til faste utgifter 

2.000,- 4.000,- 2.000,- 

 
Eldre/Funksjonshemmede: (fra tilskuddspost 14714.257.385) 

Søker: Midler til: Tildelt i fjor: Søkt om: Forslag 

tildeling: 

Norsk 

Handikapforbund 

Kvænangen 

Drift av eksisterende tiltak – 

møter, turer/sydenturer, 

julebord, støtte til handicap-

politiske tiltak, drift og 

vedlikehold av 

handicapfiskeplassen på 

Alteidet 

2.000,- 20.000,- 3.000,- 

Kvænangen 

Pensjonistforening 

Drift av eksisterende tiltak – 

rekreasjon, turer med 

buss/billetter 

2.000,- 5.000,- 3.000,- 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kvænangen kommune har midler som ble utlyst ved annonse i Framtid i Nord, på Kvænangen 

kommune sine hjemmesider og Kvænangen kommune sin offisielle Facebookside, 

Ukebulletinen, samt ved oppslag rundt om på strategiske steder, og lag og foreninger kunne 

søke på disse midlene etter visse kriterier. 

Det er kommet inn 15 ulike søknader med de vedlegg som kreves. Tilskuddene er delt inn i fire 

underkategorier i budsjettet: Tilskudd til idrett og friluftsliv, Tilskudd til samfunnshus, Tilskudd 

til eldre/funksjonshemmede, og Tilskudd til allment kulturarbeid, og hver av postene har sitt 

beløp man må forholde seg til. 

Vurdering 

Saksbehandler har vurdert tildelingen etter gjennomgang av søknader med vedlegg, og slik 

utlysningsteksten sier så vil de lag og foreninger som skaper aktivitet, tilbud og arrangementer 

for barn og unge bli prioritert etter hvor mye aktivitet og tilbud som gis og hvor mange barn og 

unge disse omfavner.  

Det blir gitt tilskudd til generell drift av grendehus/samfunnshus, tilskudd til aktiviteter for barn 

og unge, tilskudd til aktivitet for eldre og funksjonshemmede og tilskudd til aktivitet for lage og 

foreninger. 



Kulturmidler (KF-109) - side 1

Kulturmidler (KF-109)
Referansenummer: HUPEFM

Registrert dato: 17.03.2015 15:28:04

T Vedlegg ettersendes via post

Innledning
Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, se kommunens
nettsider.

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

992618833
Foretak/lag/forening

Badderen Bygdelag
Adresse

Badderen
Postnummer

9162
Poststed

SØRSTRAUMEN
Telefon

Telefaks

Bankkonto

47401044724
Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Inger-Brith
Etternavn

Larsen
Adresse

Sekkemo
Postnummer

9162
Poststed

SØRSTRAUMEN
Telefon

90738088
E-post

inger.brith.larsen@kraftlaget.no

Tiltaket
Det søkes om tilskudd til
¤ Nytt tiltak
   
Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

Reparasjon /vedlikehold/utvidelse av kjøkken . Bygging av handicaptoalett

   



Kulturmidler (KF-109) - side 2

Søknadssum

200000
kr

Tilknytning til kommunen
Gjelder søknaden for et lag / en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen?
¤ Nei
Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor
¤ Hele kommunen

Medlemmer
Antall medlemmer pr. 01.01. dette år

10
Kjønnsfordeling
T Blandet
   
Aldersfordeling
Aktive medlemmer    

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

   
Passive medlemmer  

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

   
Støttemedlemmer     

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

   

Inntekter/utgifter
Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsår.

Spesifikasjon av inntekter
Medlemskontingenter

1000
Kommunale tilskudd

0
Andre tilskudd

10000
Egne arrangement

121207
Andre inntekter

88955
Sum inntekter

221162
Spesifikasjon av utgifter
Husleie

0
Kontingenter

0
Faste driftsutgifter

37681
Kurs/instruktør

0
Diverse utgifter

151359
Sum utgifter

189040



45u.J2:hLFVvLt‘cLQ0A’ K03" TVU:i’E’FH

Ãrsmelding for Badderen Bygdelag 2014.  \

Styret:

Leder: Mariann Larsen

Nestleder: Iris Solheim

Kasserer: lnger~Brith Larsen

Sekretær: ]ill Karlsen

Styremedlem: Tone Lindbom

Vara: Kurt-Tore Paulsen, Lisa Solheim, Ianicke Lyse

Det er blitt avholdt 7 styremøteri 2014.

Vi har behandlet 30 saker.

Sakene har for det meste omhandlet aktivitetene vi har hatt i løpet av året;

Ordarenn, dugnad på huset, sangkafé, Baddertreffet, Honkamarsj,

mørketidskafé m  /  mini-marked, markering av eldredagen, juleverksted og

pepperkakebaking, strikkekafèer.

Trollskogen/nisseskogen ble arrangert gjennom Badderen bygdelag.

Toril var ansvarlig for dette. Tusen takk til henne.

Vi har sponset husleie til alle aktiviteter som kommer barn til gode
(Kvænangen rideklubb, 4H, Kjækan skole), Tv-aksjonen med 1000kr.,

Norsk folkehjelp Kvænangen med  4000  kr. til kjøp av redningspulk, betalt

for reparasjon av lyskorset på Sekkemo kirke med 17753 kr.

Baddertreffet gikk av stabelen som vanlig den andre helga i juli. Mye folk

og god stemning.

Driftsresultatet for 2014 er på den positive siden, selv om vi har hatt store

kostnader til utbygging av kjøkken og kjøp av nye bord til grendehuset .

Det ble vedtatt et underskuddsbudsjett for 2014, der vi skulle bruke av

oppsparte midler.

Vi er kommet godt i gang med utbyggingen av kjøkkenet og
handicaptoalettet.

Styret vil takke sine medlemmer, sine dugnadsfolk og bidragsytere, de som
leier huset og de som arrangerer aktiviteter. Vi håper at vi sammen klarer

å opprettholde stor aktivitet også i året som kommer!

Vi vil også takke det gamle styret og ønske det nye styret lykke til med
arbeidet i bygdelaget.

Mariann Larsen

Leder



Badderen bygdelag 11.02.2015

Resultatregnskap

01.01.2014 - 31.12.2014

Salg kr. 121207,-

Medlemskontingent kr, . 1000-

Salgsinntekt kr. 122207,-

Loddsalg kr. 52119,-

Grasrotandel, Norsk Tipping kr. 10011,-

Sponsing/st¢tte kr. 21000,-

Leieinntekter kr 5825,-

Annen inntekt kr. 88955,-

Sum inntekter kr.  211162  ,-

Innkjøp av inventar, utstyr etc. - kr. 17172,-

Innkjøp av varer for videresalg - kr. 30009,-

Innkjøp av varer til arrangementer - kr. 19568,-

Musikk - kr. 15000,-

Tomterydding — kr. 13425,-

Varekostnader -  kr. 95174,-

Forsikring - kr. 19872,-

Vedlikehold grendehus/brakke - kr. 12100,-

Renhold - kr. 1896 ,-

Lys og varme, samfunnshuset - kr. 17809,-

Internett - kr. 2528,-



' ‘N» i?@°< Wik.

JM axqw/\£/g/J3 li f

Frivillighetsregister

Kontorrekvisita/gebyr/banktjenester

Skjenkeavgift

Premier/sponsing

Drivstoff/sandstrøing

Leie av gjerde til Baddertreffet

Annen  kostnader

Resultat

Renteinntekter

Resultat

I flg. Styrevedtak  sak  2/04, klausul 1

Avsettes årlig kr.  2000O,- til Baddertreffet.

Årsresultat

Beholdning bank pr. 31.12.14

Sparekonto pr. 31.12.14

Beholdning kassa pr. 31.12.14

   

  

kr.

kr.

- kr.

- kr.

- kr.

135,-

378,-

280,-

-  kr. 36148,-

-  kr. 1720,-

- kr. 1000  -
 

- kr  93866-

kr. 22122,-

kr. 943,-

kr. 23065-

- kr. 20000,-

kr. 3065,-

9237181

kr. 175112,50

1890,



Budsjett for Badderen Bygdelag året  2015

INNTEKTER:

Baddertreffet

Leie  av hus

Innsamling/gaver

Diverse arrangement

UTGIFTER:

Faste kostnader:

Forsikring

Strøm

Vedlikehold, kjøkken,

toaletter

Variable kostnader:

Utgifter Baddertreffet

Snørydding/løypekjøring

Utgifter div. arr.

Ad.utgifter/husøkonom

SUM

Kr.

Kr.

Kr

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr

22000,-

30000,-

.  150000,-

50000,-

3000,-

15000,-

4000,-

.  274000,-

Kr. 120000,-

Kr. 10000,-

Kr.  20000,~

Kr.  20000,-

Kr.  170000,-

Vi foreslår et underskuddsbudsjett på kr.  104000,-.  Underskuddet dekkes opp av

oppsparte midler.



Kulturmidler (KF-109) - side 1

Kulturmidler (KF-109)
Referansenummer: C66PJI

Registrert dato: 14.04.2015 23:17:00

Vedlegg:

2015 Resultatregnskap  NHF Kvænangen.pdf

2015 Budsjett  NHF Kvænangen.pdf

2015 Årsmelding II 001.jpg

Innledning
Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, se kommunens
nettsider.

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

884884632
Foretak/lag/forening

Nhf Kvænangen
Adresse

Burfjorddalen
Postnummer

9161
Poststed

BURFJORD
Telefon

Telefaks

Bankkonto

47403303913
Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

Norges Handikapforbind
Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Hermann
Etternavn

Ellingsen
Adresse

Brødskiftet
Postnummer

9161
Poststed

BURFJORD
Telefon

97086254
E-post

hermanne@online.no

Tiltaket
Det søkes om tilskudd til
¤ Drift av eksisterende tiltak
   



Kulturmidler (KF-109) - side 2

Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

Medlemsmøter - turer (også sydenturer) for medlemmer - julebord for medlemmer - støtte tilhandikappolitiske tiltak
(som handikaptoalett på samf.huset i Badderen).
Laget drifter og vedlikeholder handikapfiskeplassen på Alteidet, men de har egen årsm

   
Søknadssum

20000
kr

Tilknytning til kommunen
Gjelder søknaden for et lag / en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen?
¤ Nei
Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor
¤ Hele kommunen

Medlemmer
Antall medlemmer pr. 01.01. dette år

74
Kjønnsfordeling
T Blandet
   
Aldersfordeling
Aktive medlemmer    

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

  44 
Passive medlemmer  

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

  30 
Støttemedlemmer     

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

   

Inntekter/utgifter
Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsår.

Spesifikasjon av inntekter
Medlemskontingenter

3620
Kommunale tilskudd

2000
Andre tilskudd

82610
Egne arrangement

58813
Andre inntekter

16021
Sum inntekter

163064



Kulturmidler (KF-109) - side 3

Spesifikasjon av utgifter
Husleie

300
Kontingenter

0
Faste driftsutgifter

13000
Kurs/instruktør

0
Diverse utgifter

100817
Sum utgifter

114117



 Kulturmidler (KF-109)

Referansenummer: 5MMC26

Registrert dato: 19.04.2015 19:37:54

Vedlegg ettersendes via post

lnnledning

Komnåunen tildeler hvert àr midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, se kommunens
neltsi er.

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

Foretak/lag/forening

Alteidet samfunshus
Adresse

Alteidet
Postnummer

9161
Poststed

BURFJORD
Telefon

48181953

Telefaks

Bankkonto

47403354542
Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Marit
Etternavn

Boberg
Adresse

Alteidet

Postnummer Poststed

9161 BURFJORD
Telefon

48181953
E-post

el-bober@online.no

Tiltaket

Det søkes om tilskudd til

Q  Drift av eK§.i§terende_ tiltak ss s s s s ss

Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

Strøm -forsikring, brøyting, vedlikehold. Gjør oppmerksom på at kommunen som andelseier IKKE har bidratt i stor
grad de senere år - i tillegg er det samfunnshuset som (på dugnad) brøyter der hvor brukere kommunens
skuterløype parkerer.

Kulturmidler (KF-109) - side 1



Søknadssum

15000
kr

Tilknytning til kommunen

Gjelder søknaden for et lag / en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen?

G) Nei
Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor

Q Hele kommunen

Medlemmer

Antall medlemmer pr. 01.01. dette år

0
Kjønnsfordeling

elålafldetsssssss

Aldersfordeling

Aktive medlemmer

Under 12 àr 12 til 18 år

Passive medlemmer

Under 12 år 12 til 18 år

Støttemedlemmer

Under12år 12til18àr

Inntekter/utgifter

Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsár.

Spesifikasjon av inntekter

Medlemskontingenter

0
Kommunale tilskudd

14000
Andre tilskudd

0
Egne arrangement

72772.40
Andre inntekter

15530
Sum inntekter

102302

Spesifikasjon av utgifter

Husleie

O
Kontingenter

0
Faste driftsutgifter

46676,87
Kurs/instruktør

0
Diverse utgifter

52956,20
Sum utgifter

99633

Kulturmidler (KF-109)  -  side 2

Over 18 àr

Over 18 àr

Over 18 år
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Årsmelding Alteidet Samfunnshus

Styret i Alteidet Samfunnshus har i 2014 vært sammensatt slik: Marit Boberg,

leder, Synøve Solheim, sekretær, Siv Kaino-Hestnes,kasserer, Torfinn

Thomassen,styremedlem og Karl Henrik Solheim, styremedlem.

Varamedlemmer har vært Mona Lehne og Daniel Martinsen.

Det er i perioden avholdt styremøter og behandlet 25 saker. Huset har vært

relativt flittig brukt også i år. Av aktiviteter kan nevnes; søndagskafeer,

møljekalas, historiekveld, øvingslokale for band, pub-kvelder,17.mai arr.,

kafe' Arctic race, "loppekafe"' , dansekurs/dansekvelder og juletrefest. I tillegg

har huset vært utleid til en del private arrangementer. Samfunnshuset med

ulike aktiviteter er en viktig møteplass for å fremme samvær og trivsel i bygda.

Ved inngangen til året hadde vi et ambisiøst budsjett og håpet på å få inn

tilstrekkelig med midler til å renovere toaletter og garderobe. En liten svikt på

tilskuddsiden gjorde at vi måtte sette en del av dette arbeidet på vent.

Garderober og ganger er imidlertid pusset opp, og nå gjenstår "bare"

toalettrommene. Det er også kommet nytt sceneteppe på plass i år. Vi ser med

glede at årlige strømutgiftene er betydelig redusert etter at varmepumper ble

installert. Varmetråder i vanntilførsel gjør at det nå er mulig og drifte huset

gjennom hele året.

Vi har i h.h.t årsmøtevedtak -14 sendt forespørsel til Kvænangen Kommune

ang. overtakelse av kommunens andeler i huset, uten av vi har fått noen

tilbakemelding. Kommunen har som medeier ikke bidratt med midler til drift og

vedlikehold av huset de siste årene.

Dersom huset skal benyttes i framtiden, ser vi det som helt nødvendig å få satt i

stand toalettene, som etter hvert er i svært dårlig forfatning. Vi har også et

Ønske om å få installert en til varmepumpe i løpet av 2015. Som et viktig

bidrag til inntektssiden vil vi også neste år satse på god aktivitet og varierte

arrangementer.

Alteidet 15.02.15

For styret i Alteidet Samfunnshus

Marit Boberg

leder
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REGNSKAPSOVERSIKT FOR  ALTEIDET SAMFUNNSHUS 2014.

 

Utgifter Inntekter

Arrangementer 3 2144,92 72772,40

Driftsutgifter: 63 474,87

-strøm 21467,37

-forsikring 1 6877

-kom.avgifter 5022

-avfallsservice 33 10,50

-div. materiell + snekker 16798

Sceneteppe 3  897

Tilskudd fia kommunen 14000

Husleie 1 5500

Gebyr 1 17

Rente 30

-99633,79 i' 102302,40
Overskudd 2668. 61

1023 02,40 1023 02,40

Beholdning bank pr. 01.01.2014 41172,49

Overskudd 2014 2668 61
Total beholdning pr. 3 1.12.2014 43841,10

Beholdning SNN brukskonto pr. 31.12.2014  43841,10

Sod 7<a/Znav‘/cnérwo #4444 ‘  Mr? °*\/
Siv Kaino-Hestnes Saxe Edvardsen

RevisorKasserer
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BUDSJETTFORSLAG ALTEIDET SAMFUNNSHUS  -  2015

Inntekter Utgifter

Arrangementer/

Loddsalg 65.000,- 15.000,-

Driftsutgifter (strøm,forsikr.,

avgifter) 47.000;

Utbedring og vedlikehold bygg 60.000,-

Husleieinntekter 10.000,-.

Tilskudd/gaver 47.000,— L

Sum 122.000,- 122.000,-

Alteidet 10.03.13

Alteidet samfunnshus

Styret



 Kulturmidler (KF-109)

Referansenummer: 2MM8BS

Registrert dato: 19.04.2015 14:10:48

Vedlegg ettersendes via post

Innledning

Kommunen tildeler hvert àr midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, se kommunens
nettsider.

O plysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

91 1864517
Foretak/lag/forening

Alteiedet Ungdoms- Og Idrettsforening
Adresse

Alteidet
Postnummer

9161
Poststed

BURFJORD
Telefon

48181953
Telefaks

Bankkonto

47403354372
Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Marit

Etternavn

Boberg
Adresse

Alteidet

Postnummer Poststed

9161 BURFJORD
Telefon

48181953
E-post

el-bober@online.no

Tiltaket

Det søkes om tilskudd til

Q Drift av eksisterende tiltak” i w H i i H

Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

Tilskuddet skal brukes til vedlikehold av hytta på Jøkelfiordeiedet - som jevnlig er åpen for hele kommunens
befolkning -forsikring av hytta - brøyteutgifter for å kunne ha hytta åpen hele året - premier til Mikaltindmarsajen-

Kulturmidler (KF-109) - side 1



Søknadssum

15000
kr

  %ili%fi¥tni%n9;tiI:%ké!*1ri1¥a?ér%nr~  
Gjelder søknaden for et lag en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen?

(9 Nei
Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor

(Ö Hele kommunen

Ántall medlemmer pr. 01.01. dette

36
Kjønnsfordeling

Blandet

Aldersfordeling

Aktive medlemmer

Under 12 àr 12til18àr

Passive medlemmer

Under 12 àr 12 til 18 àr

Støttemedlemmer

Under 12 àr 12 til 18 àr

 
 

 
 

Over  18  àr

Over 18 àr

Over 18 àr

 
 Ql

Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsàr.

Spesifikasjon av inntekter

Medlemskontingenter

2150
Kommunale tilskudd

5000
Andre tilskudd

15000
Egne arrangement

27880
Andre inntekter

26919
Sum inntekter

76949

Spesifikasjon av utgifter

Husleie

O
Kontingenter

0
Faste driftsutgifter

6156.76
Kurs/instruktør

0
Diverse utgifter

8524.73
Sum utgifter

14681

Kulturmidler (KF-109) - side 2

 



Reg? Z.MM8B3

Årsmelding for Alteidet ungdoms -og idrettsforening 2014

Styret i AUIF har  i  2014 vært sammensatt slik: Marit Boberg, Ieder, Synøve

Solheim, sekretær, Siv Kaino-Hestnes,kasserer, Torfinn Thomassen,

styremedlem og Karl Henrik Solheim, styremedlem. Varamedlemmer har vært

Mona Lehne og Daniel Martinsen.

Det er  i  perioden avholdt styremøter, og behandlet 26 saker. Det har vært et

godt aktivitetsår i laget. Tradisjonen tro har hytta på Jøkelfjordeidet vært åpen i

påska og flere helger i løpet av året. Hytta er blitt et populært møtested både

for bygdefolk og andre som benytter seg av de flotte mulighetene for friluftsliv

som området byr på, og også et møtested for sosialt samvær for de som ønsker

det. Også  i  år har vegen til hytta vært brøytet, slik at alle har hatt mulighet til å

komme seg dit. l forbindelse med utbedringer etter hærverk sist år ble det

oppdaget store fuktskader i taket på hytta. Vi besluttet da at dette måtte

utbedres straks, og valgte å bruke av lagets midler for å få gjort dette. Taket er

nå renovert, og det er også satt inn vindu i veggen mot nord. Hytta framstår i

dag som godt vedlikeholdt og i god stand.

Mikaltindmarsjen ble avviklet i søndag 24. august. Godt frammøte og vellykket

arrangement i strålende sensommer vær.

Vi ser for oss at det aktivitetsnivået som nå er i laget fortsetter også til neste år.

Økonomisk har laget hatt store utgifter dette året pga restaurering av hytta, og

det er ikke planlagt større investeringer kommende driftsår.

Alteidet 15.02.15

For styret i AUIF

Marit Boberg

Leder



REGNSKAPSOVERSIKT ALTEIDET UNGDOMS -ØG IDRETTSFORENING 2014.

Brukskonto

Utgifter Inntekter

Arrangementer 7752,73 27880

Driftsutgifter: 83093,26

-strøm 579,76 171,16
-forsikring 4077

-brøyting 1500

-divbyggmateriai 13344

+snekker 63592,50 _

Kontingent 2150

Momskomp. NIF 1319

Tilskudd fra kommunen 5000

Div.utlegg/salg 772 2200,61

Pengegave fra NN 15000

if skadeforsikring 78250

Norsk Tipping 347,87

Gebyr 60

Renter "32

Feilinnsetting (jan,mai,sept) 23272

Overført til samfunnshus 23272 i

-114949,99 85222,64

Underskudd ’ i' -29727.35

11494%99 11494939

Beholdning bank pr. 01.01.2014 45932,77

Underskudd 2014 -29727,35

Beholdning bank pr. 31.12.2014 16205,42

Beholdning SNN brukskonto pr. 31.12.2014 16205,42

Kasse 1000

Total beholdning pr. 01.01.2015 17205,42

., f f)

Saxe Edvardsen

áLÅmÆrí-fævlfif :if/ä

Siv Kaino-Hestnes

Kasserer Revisor



Budsjettforslag AUIF  —

Arrangementer/

Loddsalg

Driftsutgifter

Vedlikehold

Div. utgifter/inntekter

Medlemskontingent

Tilskudd/gaver

Sum

Alteidet 10.03.13

AUIF

Styret

2015

Inntekter

20.000,-

600,-

2.000,-

12.400,-

35.000,-

Utgifter

10.000,-

12.000,-

8.000,-

5.000,-

35.000,-



Kulturmidler (KF-109) - side 1

Kulturmidler (KF-109)
Referansenummer: 4ADUWH

Registrert dato: 19.04.2015 19:24:07

Vedlegg:

Årsmelding, ref styre årsmøte 8.3.15.docx

Scan0015.pdf

Scan0016.pdf

Scan0017.pdf

Scan0018.pdf

Scan0019.pdf

Scan0021.pdf

Scan0020.pdf

Innledning
Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, se kommunens
nettsider.

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

911815826
Foretak/lag/forening

Kvænangen Jeger & Fiskeforening
Adresse

Burfjord
Postnummer

9161
Poststed

BURFJORD
Telefon

45834322
Telefaks

Bankkonto

47403304790
Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

Norges jeger og fiskeforbund
Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Oddvar
Etternavn

Kiærbech
Adresse

Burfjord
Postnummer

9161
Poststed

BURFJORD
Telefon

45834322
E-post

kiarbech@msn.com

Tiltaket



Kulturmidler (KF-109) - side 2

Det søkes om tilskudd til
¤ Drift av eksisterende tiltak
   
Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

Tilskudd til aktiviteter for barn og unge.

   
Søknadssum

30000
kr

Tilknytning til kommunen
Gjelder søknaden for et lag / en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen?
¤ Nei
Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor
¤ Hele kommunen

Medlemmer
Antall medlemmer pr. 01.01. dette år

152
Kjønnsfordeling
T Blandet
   
Aldersfordeling
Aktive medlemmer    

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

48 20 84 
Passive medlemmer  

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

   
Støttemedlemmer     

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

   

Inntekter/utgifter
Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsår.

Spesifikasjon av inntekter
Medlemskontingenter

2
Kommunale tilskudd

12
Andre tilskudd

23
Egne arrangement

13
Andre inntekter

116
Sum inntekter

166



Kulturmidler (KF-109) - side 3

Spesifikasjon av utgifter
Husleie

0
Kontingenter

2
Faste driftsutgifter

19
Kurs/instruktør

18
Diverse utgifter

163
Sum utgifter

202



SALDOOVERSIKT FOR KVÆNANGEN JEGER OG FlSKERFORENlNGS REGNSKAP FOR 2014

KONTONAVN

Andel flerbrukshuset

Andel Kvænangen skogsstuer

Inventar og utstyr

Kanoer med utstyr

Hagler skyteutstyr gapahuk

Varer på lager

Lager hundefor dobbelført  i  balanse 13

Endring eiendeler og omløpsmidler

Kundefordringer

Kasse kontanter

Bankinnskud brukskonto

Bankinnskudd høyrentekonto

Omløpsmidler

Hagler skyteutstyr gapahuk

Skyting

Kontingent ref mva

Tilskudd ungdomsarbeid

Hundefor

Hytta

Gebyrer

Jegerprøve

Kasserer

Servering årsmøte

Ungdomsa ktivitet

Renter

Fiskesommer

Rypetelling

Klekkeri

Driftsregnskapet

TYPE

Akfiva

Akfiva

Akfiva

Akflva

Akflva

Akfiva

Akflva

Aktiva

Balanse

Balanse

Balanse

utgifter

utg.innte l<t

utg.innte kt

utg.innte kt

utg.innte kt

utg.inntekt

utgifter

utg.innt.

utg.

utg

utg

lnntekt

utg.innt

inntekt

utgifter

utg. inntekt

Kundefordringer,oml¢psmidler og driftsregnskapet

lNNG.BAL.

kr 1 000,00

3 000,00

14 110,00

15 163,00

20 916,00

20 916,00

75  105,00

ÃXTTXÉX
1-1-1-1-1-s-s

kr  2  200,00
kr 3 300,00
kr 32 947,51
kr 150 403,95

kr 186 651,46

TXXXTZ'
"1"$"'i"1'1"`

T'
1

O

kr ~

0

kr —

DEBET

75 614,00

796,00

TXXFVX7?
‘1‘1"'1"i'$'1

kr  76  410,00

kr.20 000,00

kr 5 500,00

kr 128 233,91

kr 15385,00

kr  149  118,91

kr 75 614,00

kr 2 368,00

kr 1 875,00

135,00

54 456,00

18 567,51

174,00

21 000,00

3 000,00

1 536,00

6 640,93

TXJTTPTTXX
-s-1-1-I-1-1-5'1

13 375,00kr

kr -

kr 3 780,00

kr 202 521,44

kr 371 640,35

KREDIT

kr 20 916,00

kr 20916,00

XXX/TFK'
-I-1-I-1-1-i

kr. 2 200,00

kr 2 566,10

kr 141 387,34

kr 58 568,00

BEVEGELSE

75 614,00
796,00

kr -20 916,00
kr 55 494,00

K'XX'/'\‘X'7<‘
-s-1-1-xfi-1

kr.17 800,00
kr 2 933,90
kr -13 153,43
kr -43 133,00

kr 202 521,44 kr -53 402,53

kr ~8 350,20

kr -200,00

kr -37 943,50

kr 53 537,00

kr 6 051,21

kr 23 000,00

I

3 087,00

12 250,00

22 500,00

kr 166 918,91

kr 371 640,35

XÉXXÉ
‘1""I"lfi

kr 75 614,00
kr -5 932,20

kr 1 675,00
kr -37 303,50
kr 919,00
kr 12 516,30
kr 174,00
kr. -  2  ooo,oo
kr 3 000,00
kr 1 536,00
kr 6 640,93

kr -3 037,00
kr 1 125,00
kr- 22 500.00
kr 3 780,00

UTG.BALANSE
kr 1 000,00

3 000,00
14 110,00
15 163,00
75 614,00
21 712,00

kr 130 599,00

XXX‘???
W-1-1-1-3-1

kr. 20 000,00
kr 6 233,90
kr 19 794,08
kr 107 220,95

kr 133 248,93
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BALANSEREGNKSKAP FOR KVÆNANGEN .IEGER OG FISKERFORENING 2014

Konto tekst

Andel flerbrukshuset ...........  ..

Andel  Kvænangen skogsstuer

Inventar og utstyr

Hagler skyteutstyr gapahuk

Kanoer  med utstyr

Sum eiendeler

Omløpsmidler

Varer på lager for videresalg

Sum varer

Fordringer

Kundefordringer

Sum fordringer

Bankinnskudd kontanter og lignende

« Kasse  kontanter

Bank brukskonto

Bank  høyrentekonto

Sum bankinnskudd kontanter og lignende

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

Egenkapital og gjeld

Over/ underskudd

Udisponert årsresultat

Sum over/underskudd

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

Sum opptjent egenkapital

Sum egenkapital

Sum egenkapital og gjeld

Inngående

balanse

kr  1 000,00'

kr 3 000,00

kr  14  110,00

kr 15 163,00

kr  33  273,00

kr  20  916,00

kr  20  916,00

kr 23 115,00
kr 23116,00

kr 3 300,00

kr  32 947,51
kr 150 403,95
kr 186 651,46

kr  230  683,46

kr 263 956,46

kr  -263  956,46

kr -263 956,46

kr -263 956,45

kr -263 956,46

Reelt i

pefioden

kr'

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

75 514,00

75 614,00

796,00

796,00

-3 116,00

-3  116,00

2  933,90
-13 153,43
-43 183,00
-53 402.53

-55 722,53

-19 891,47

-19 891,47

-19 891,47

-19 891,47

-19 891,47

» 

Utgående

balanse

kr 1  000,00

kr  '  3  000,00

kr 14 110,00

kr 75 614,00

kr 15 163,00

kr  108  887,00

kr 21712,0D

kr 21712,00

kr 20  000,00

kr 20 000,00

kr 6  233,90

kr 19 794,08

kr  107  220,95

kr 133 248,93

kr 174 960,93

kr  283  847,93

kr -19 891,47

kr -19 891,47

kr -263 956,46

kr -263 956,46

kr -283 847,93

kr -283 847,93
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og Fiskeforening

for 2014.

-r

E-post :  fritex@kraftIaget.no

Telefon .~ 77  76  97  42/41433749

`  regnskapet for 2014 og funnet det i orden. Regnskapet er oversiktlig,

kr. 127.015,30 stemmer med utskrifter. Kontoene fordeles mellom

kr.19.794,08 og plasseringskonto kr. 107.220,95. Kassabeholdning utgjør

__.__\_ ~ 7



Års evaluering fra ungdomsgruppa Kvænangen Jeger og fisk.

2014-2015

Dette áret  har  vi satset pà  å  bygge opp en interesse for frilufisliv  blant  kommunens bam og unge. Vi

har  derfor  hatt  mange tentakvelder  hvor  vi har hatt sosial  samvær, drofiet og hatt  fokus  på ulike sider

ved jakt og ñske. Temakveldene har  vært  ca. hver  8  uke. Pâ ulike plasser rundt i Kvænangen.

Temaer vi har hatt gjennom året: Sjofiske  (  fiskcsoinmer) arrangcr i Burfjord

Fluefiske  (  fotballbanen i Burfjord) -  Kjetil Tunseth og Joel

Greaker instruktører

Ferslcvannsfiske  (  Riddavarrevannet pa Baddereide)

Smavilt jakt  (  hytta til jeger og fisk i kvænangsboteii)

Elgjakt  (  gapahuken på Baddereide)

Utover dette har vi start pa  for  at vare unge fra l4- l8  àr  tilhørende Kvænangen kommune har fatt

redusert lmrsavgifteil fra 3000,- til 1500 kr. Dette tilbudet onsker vi a opprettholde da vi ser at det

rekrutterer mange unge jegere.

Vi har ogsa jobbet  for  at vi skulle få en  gapahuk  pa Baddereidet, dette arbeide  har  Terje Soleng og

Oddvar Kjærbek statt i spissen for, men ungdomsgruppa har bidratt med dugnadsarbeid.

Fiske soinmer er som vanlige et stort arrangement som samler mange barn og unge noe som er bra.

Oppmøte var rundt 50 barn og unge.

Utover dette har vi fatt kjopt inn luftgevær slik at vi har hatt et tilbud til de yngste, som ikke har

anledning til  á  skyte med hagle. Hær mangler vi bare skyteskivcr( blinker) Dette har vi lant fra

Kvænangen skytterlag.

Vi har hatt god oppmote pa vare arrangementer, i gjennomsnitt  15-20  personer. Dette synes vi er en

bra start.

Videre satsningsområder

Fortsette med temakvelder for a oke interessen ytterligere, redusert jegerproveavgifi til barn og unge

I4-18 âr tilhørende Kvænangen kommune, samt etablere en base for ungdomsgruppa. Basen er tiltenk

omrade rundt Jonasbekken.  Hær  skal det settes opp en gapahuk lik den som er pá Baddcrcidet.

Charlotte Skum og Lena Larsen

Ledere ungdomsgruppa

 



Dato: 27.02.15

Årsmelding 2014 klekkeriutvalg.

Høsten 2013 var Jon A Solheim, Per A Noreng, Kjell A Seppola og Paul Karlsen 2 turer oppe på

Krattvannet for stryking av fisk.Resultatet ble ca10000egg.  Stryking, klekking og oppforing av

yngelen har gått fint. Vi har hatt  4  besøk av veterinær Koen Van Nieuwenhove .

Veterinæren har vært fornøyd med arbeidet i klekkeriet. Juli 2014 var 6-7 tusen fin yngel klar

for utsetting. Med fjord årets resultat friskt i minne valgte vi å bruke helikopter til transport

for utsetting av yngel. Kjell Arne Seppola avtalte tid, sted og ca pris for transport med

helikopter selskapet Kalix flyg avd Alta. Oddvar og Kristoffer Kiærbeck var klar for utsetting av

yngelen til avtalt tid. En glipp av selskapet medførte en forsinkelse på 1,5 timer, noe som fikk

store følgeskader for yngelen. Ved utsetting av yngelen viste det seg at kun 1500-2000yngel

overlevde transporten.

Regningen på helikopter transporten er ikke mottatt av Kvænangen jeger og fisk. Yngelen

som overlevde ble satt ut i vann 668,623 og 2 små vann rett sør av 623. Klekkeriutvalget har

vært i dialog med Burfjord utmarkslag ang økonomisk støtte for arbeidet med klekkeriet.

Utmarkslaget har i møte13 april 2014 besluttet å være med på å dekke utgifter ifb med

klekkeriet på kr 3000for 2013. Regning er sendt utmarkslaget.

Klekkeriutvalget

v/ Paul Karlsen
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Kvænangen jeger- og fiskerforening

Lerdueutval et v/leder .Ian lsaksen Dato: 15.02.2015

Årsmelding for  2014

Medlemmer  av  tvalget

Jan lsaksen leder

Guri lsaksen

Trond Jensen

Aktivitet

Treningsskyting ble avviklet med S skytinger for herrene og 6 for damene.

Klubbmesterskapet utgikk grunnet liten deltakelse.

I alt ble det skutt 174 serier, eller 4280 skudd. Dette er en merkbar økning fra foregående år.

Antall deltakere

18 menn, derav 7 juniorer. 8 mannlige skyttere skjøt 5 serier eller mer.

7 damer, hvor av 4 skjøt 5serier eller mer.

Også i antall skyttere var det økning.

Resultater

Resultatene lå omtrent på samme nivå som i tidligere år. Gledelig var det at flere avjunioreneskjøt

svært godt.

Treningscugen herrer

Jon Arne Solheim 98 treff (de 5 beste seriene)

Jan lsaksen 82  treff

Gunnar Vilhelmsen 79 treff

Avjuniorene var Vinjar Solheim best med 71 treff.

Terningscug damer

Guri lsaksen 81 treff

Kristin Anita Hansen 78 treff

Maria Olaussen 63 treff

Forbruk og beholdning

Forbruk Rest Merknader

Skudd 4380 2225 Beholdningen må suppleres

Duer 4000 12500 Restbeholdningen rekker til ca.  3  år

Anlegget

Den gamle lerduemaskinen ble brukt, og den fungerte bra. En del duer ble fremdeles knust ved

utkasting.

En ny lerduemaskin ble kjøpt inn, men ble ikke tatti bruk.
Det ble foretatt en rydding av småfuruer på nedslagsfeltet.

NV varslingsvimpel ble kjøpt inn.

 



Evaluering

Tilbudet om aktivitet kan fortsette på det samme nivået, men siden det er flere år siden det var nok

deltakere for å awikle et klubbmesterskap, kan denne utgå.

Premieringen anbefales som tidligere, men beste junior bør premieres, forutsatt at det er tre

deltakere eller mer.

Av sikkerhetsmessige hensyn kan en ikke lenger oppbevare skudd slik som i dag. Det må foretas en

mindre bestilling som kan oppbevares i et metallskap. Her bør en inngå et samarbeid med foreninger

i Alta eller Nordreisa.

Magasindelen på den nye kasteren er så høy at den ikke kan brukes i den gamle bunkersen sånn uten
videre. Her må det foretas en tilpasning. Alternativt kan en bygge ut en ny lerduebane i tilknytning til

skytebanen på Alteidet. Denne banen er avsatt til skytebaneformåi, og kan som sådan utvides til 'å

omfatte også lerdueskyting uten en ny kommunal godkjenning til formålet.

Leder ber om at saken utredes og diskuteres i styret, for såå legges fram for årsmøtet til endelig

avgjørelse.

For lerdueutvalget

 
,_\
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KVÆNANGEN

Renter/gebyrer

Møter/arrangementer

Onsdigskafe

Reiseutgifter

Diverse (huslele,porto,div.)

Kontingent

Grasrotandelen

Bingomidler
Blomster/Gaver

Disp. av styret

Godgløreise/Honorer

Turer

Handikappol. Arb.
Momskompensasjon

"+/- Egenkapital

Tiiskudd

SUM

Sud:/1
Kasse NR

INNTEKTER
Resultat Budsjett

2014

85 150

15.011 18.000

45.823 30.000

0 0

0 0

3.620 4.500

6.020 7.000

78.390 85.000

0 0

0 0

0 0

12990 3.000

0 0

15.871 7.000

0

2150 0

179.960 154.650

BUDSJETT 2015

Budslett
2015

I-5

16.

40.000

0

0

4.000

6.5N

76.

OOOOO§

,l1TG‘l.FTE_R
Resultat Budsjett

2014 2014

so 125
54.610 55.000

0 0
0 3.000

4432 10.000
0 0
0 0

1.000 0
4.525 5.500

0 7.000
15.000 12.500
13.235 13.525
3.000 20.000

0 i 0
0 0

25.000 25.000

129.592 154.550.

/

Budsjett
2015

100

so.ooo

2.5%

6.000

1.000
4.500
5.000

13.500

GOO

244.W0

E

J
-..4.u.
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Norges Handikapforbund, Kvænangen 2014  V

Ktonr Kontonevn _____

RESULTATREGNSKAP

Driftsinntekter

3000 Medtemekontingent
3405 Egne lotterier
3406 Bingooverekudd

3407 Greerotandelen
3501 Onedagekefe
3703 Diveree inntekter

3900 Refuejoner  .moms
Sum Driftsinntekter

Drittekostneder

5000  Lønnlhonorerer

6800 Kontorrekvieih
6804 Husleie
6805 Gaver/Blomster
6809 Forelkrtngeoppqier . gritlhytte

6801 Porto
7101 Turer
7301 Møter. titetelninger
7600 Bevilgningerlgever
7790 Diverse drifleutgllter

Sum Driftekoetrteder

DRIFTSRESULTAT

Finenepoeter

8040 Renteinntekter
8140 Renteutgifter og gebyrer

Sum Finanepoeter

RESULTAT FØR  SKATTER

Sum Skatter og årediep

ARSRESULTAT

M 'I ‘F645 1‘)

Lieemiert Ii:  Svlin  Erlt Gluldel (Pr 31.12.2o14)oww.aIpcmg.m

ARSRESULTAT

._.,-_"£"_“°8Um

3  620.00
12  990.00
76  590.00

6  020.30
45 823.00

2 150.00
15  871.25

1®_.fl..5.§

-13  000.00
-524.00
-300.00

-4  525.00
-1  322,00
-1  427.50

-18  235.00
-30  599.01
-33  000.00

-2 180.00
-114  112  51

£952.91

 

85.00
-90.00

QLELE

Uukrlhdub:08.03.15 ldZ1B:46 Sk1e:1



Kulturmidler (KF-109) - side 1

Kulturmidler (KF-109)
Referansenummer: Y6NPIG

Registrert dato: 22.04.2015 10:51:59

Vedlegg:

revisjonsberetning.pdf

regnskap-budsjett2014.pdf

årsmelding2014.pdf

Innledning
Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, se kommunens
nettsider.

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

975808122
Foretak/lag/forening

Kvænangen Flerbrukshus Ba
Adresse

Sentrum
Postnummer

9161
Poststed

BURFJORD
Telefon

40017667
Telefaks

Bankkonto

47402709061
Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Dagfinn Boberg
Etternavn

Pedersen
Adresse

Stormoveien 22
Postnummer

9161
Poststed

BURFJORD
Telefon

40017667
E-post

kulturhuset@burfjord.no

Tiltaket
Det søkes om tilskudd til
¤ Drift av eksisterende tiltak
   



Kulturmidler (KF-109) - side 2

Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

Generelt vedlikehold

   
Søknadssum

20000
kr

Tilknytning til kommunen
Gjelder søknaden for et lag / en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen?
¤ Nei
Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor
¤ Hele kommunen

Medlemmer
Antall medlemmer pr. 01.01. dette år

0
Kjønnsfordeling
T Blandet
   
Aldersfordeling
Aktive medlemmer    

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

   
Passive medlemmer  

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

   
Støttemedlemmer     

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

   

Inntekter/utgifter
Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsår.

Spesifikasjon av inntekter
Medlemskontingenter

0
Kommunale tilskudd

10000
Andre tilskudd

0
Egne arrangement

0
Andre inntekter

332800
Sum inntekter

342800



Kulturmidler (KF-109) - side 3

Spesifikasjon av utgifter
Husleie

0
Kontingenter

0
Faste driftsutgifter

0
Kurs/instruktør

0
Diverse utgifter

431784
Sum utgifter

431784



Kulturmidler (KF-109) - side 1

Kulturmidler (KF-109)
Referansenummer: NGK4SG

Registrert dato: 26.04.2015 20:08:30

T Vedlegg ettersendes via post

Innledning
Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, se kommunens
nettsider.

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

980449521
Foretak/lag/forening

Stajord Bygdelag
Adresse

Buktenes
Postnummer

9161
Poststed

BURFJORD
Telefon

415 62125
Telefaks

Bankkonto

47402709118
Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Unni Margareth
Etternavn

Johansen
Adresse

Alfons Gård
Postnummer

9161
Poststed

BURFJORD
Telefon

41562125
E-post

unnimarg@hotmail.com

Tiltaket
Det søkes om tilskudd til
¤ Drift av eksisterende tiltak
   
Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

Det har oppstått vannproblemer til Buktenes Handel.  Vi må leie gravemaskin å finne feilen.  Dette forhindrer oss å
drive den aktiviteten vi ønsker.  Vi har til vanlig 5-8 lørdagskafeer, 3-4 puber, julemesse, aktivitetskvelder, med
strikking og annet



Kulturmidler (KF-109) - side 2

   
Søknadssum

10000
kr

Tilknytning til kommunen
Gjelder søknaden for et lag / en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen?
¤ Nei
Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor
¤ Hele kommunen

Medlemmer
Antall medlemmer pr. 01.01. dette år

38
Kjønnsfordeling
T Blandet
   
Aldersfordeling
Aktive medlemmer    

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

  38 
Passive medlemmer  

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

 2  
Støttemedlemmer     

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

   

Inntekter/utgifter
Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsår.

Spesifikasjon av inntekter
Medlemskontingenter

2490
Kommunale tilskudd

0
Andre tilskudd

0
Egne arrangement

10
Andre inntekter

32870
Sum inntekter

35370
Spesifikasjon av utgifter
Husleie

11984
Kontingenter

0
Faste driftsutgifter

15246
Kurs/instruktør

0
Diverse utgifter

1522
Sum utgifter

28752



Kvænangen Flerbrukshus AL

KO HiO

1100

1270

1500

1920

1935

1936

8800

2000

2050

2080

daTax Foreningsøkonomi Professional

Tekst

Eiendeler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Bygninger

Inventar, verktøy

SUM Varige driftsmidler

SUM Anieggsmidier

Omløgsmidler

Fordringer

Kundefordringer

SUM Fordringer

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bank br. kanin 4740 2709061

Bank høyrente 4740 10 35415

Bank kjøkken 4740 10 57109

Balanse

1-12

2014

Periode:

Regnskapsår:

SUM Bankinnskudd, kentanter o.l.

SUM Dmløpsmidier

SUM Eiendeler

Egenkapital og gjeld

Egenkagital

Over-iunderskudd

Udisponert àrsresultat (underskudd)

SUM Oveniunderskudd

lnnskutt egenkapital

Egenkapital, bundet

SUM lnnskutl egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

Udekkei tap

SUM Opptjent egenkapital

SUM Egenkapital

SUM Egenkapital eg gjeid

Versjon 14.2.3205  -  22.04.2015 10:27

-2 417 956,18

inngående

balanse

1 989 877,00

337 518,00

2 327 395,00

2 327 395,00

-6 000,00

-6 000,00

94 951 ,21

666,00

943,97

96 561,18

90 561,18

2 417 956,18

0.00

0,00

-3 478 686,83

-3 478 886,83

554 309.96

506 620,69

1 060 930,65

-2 417 956,18

Dato: 22.04.2015

Side:

Reelt

i periede

-40 000,00

-17 500,00

-57 500,00

~5?' 500,00

8 300,00

8 300,00

-39 695,02

8,00

212,00

~39 475,02

-31 175,02

-88 675,02

88 675,02

88 675.02

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

88 675,02

85 57.§,~..‘.3%T......T.

1

Utgående

balanse

1 949 877,00

320 018,00

2 259 895,00

2 269 895,00

2 300,00

2 300,00

55 256,19

674,00

1 155,97

57 086,16

59 386,16

2329 281,16

88 675,02

88 675,02

-3 478 886,83

-3 478 886,83

554 309,96

506 620,59

1 060 930,65

-2 329 281,16

12 .339 251116

Side 1



Daior 22.04.2015
Kvænangen Flerbrukshus AL _

Side: 1
Resultat med fjorärstall  -  detaljert

Periode: 1~ 12

Regnskapsár: 2014

Reelt Reell

Konto Tekst i periode periode  i fjor Avvik

Salgs- og driftsinntekt

Salgsinntekter

3400 Offentlig tilskudd/refusjon -30 000,00 -10 000,00 -20 000,00

3443 Tilskudd kjøkken 0,00 0,00 0,00

3600 Leieinntekt, fast eiendom. avgiftspliktig ~309 800.00 -298 242,55 -11 557,45

3900 Annen driftsrelateri inntekt -3 000,00 0,00 ~3 000,00

3999 Diverse inntekter 0,00 0.00 0.00

SUM Salgsinntekter “k-«Ãllåwåóllilfllóll -308 242.55 -34 557,45

sum Salgs- ug driftsinntekt —342800,00 -308 242,55 .34 557,45

Lønnskostnad

Lønn m.m

5500 Annen kostnadsgodtgjørelse 999.00 0,00 999,00

SUM Lønn m.m 999,00 0,00 900,00

SUM Lannskostnad 999,00 0,00 999.00

Andre driftskostnader

Av- og nedskrivninger

5000 Avskrivnlng pà bygninger og fast eiendom 40 000,00 40 000,00 0,00

6015 Avskriving pà maskiner/inventar 17 500.00 17 500,00 0,00

SUM Av~ og nedskrivninger """""""""" n  57 500,00 57 500,00H H I I H I< 0

Kostnad lokaler

6320 Renovasjon, vann, avløp vedr. lckaler 37 973,44 44 272,24 -6 298,80

6340 Lys, varme vedr. lokaler 37 044,68 36 152.50 892,18

6350 Brannvern 35 385,50 T 101,00 28 284,50

suM Kestnad lokaler 00000 y 110040300¢¢¢ 0 s? 525,74 22877,88
Verktøy, invenlar og driftsmateriale som  ikke  skal aktiveres

6540 Inventar 126 137,42 12 541,00 113 596,42

6550 Driftsmateriale 64 169,48 98 891,18 -32 721,70

sum verktøy, inventar og driftsmaterial 190 306.90 1.5;432,18 ao 874,72
Reperasjon ug vedlikehold

6600 Reparasgon og vedlikehold bygninger 14 968.00 0.00 14 968.00

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 7 356,00 0.00 7 356.00

suM Reperasjcn og vediikehald 22 324,00 'i 0.00 VVVVVVV N 22 324,00
Fremmed tje: ester

5790 Annen fremmed tjeneste 3 000,00 0.00 3 000.00

SUM Fremmed tjenester 3  000,00 0.00 3 000.00

Kontorkostnader, trykksaker 0.1.

6810 Data/EDB Kostnad 5 032,00 2 031.75 3 000,25

6890 Annen kontorkostnad 0,00 3 000,00 -3 000.00

SUM Konmrkostnader, trykksaker CM. 5 032,00 .....................................................................

Saigs-, reklame- og representasjonskostnader

7300 Salgskosínad 0.00 0.00 0.00

SUM Salgsn, reklame- og representasjon 0,00 0,00 0,00

Forsikringspremie, garanti~ og servicekostnader

n020252"ååråråíriäåållålänli"Professional 00i/é}§§k§11“14.2.320s _22.04.2015 10:27 Side 1



Kvænangen Flerbrukshus A1.

Konto Tekst

7500 Forsikringspremie

SUM Forsikrirrgspremie, garanti- og ser

Andre kostnader

7710 Generaiforsamlinger

7??0 Bank og kortgebyr

SUM Andre kostnader

Tap o.l.

7830 Konstaterte tap pâ fordringer

SUM Tap oJ.

SUM Andre driftskostnader

Finansinntekt og -kostnad

Finansinntekter

3040 Renieinntekt, skattefri

SUM Finansinntekter

Diverse andre konti

3297 Renteinntekter

SUM Diverse andre konti

SUM Fínansinntekt og ~kostnad

Re s u  I tate r

Sum salgs~ og driftsinntekter

Sum totale driftskostnader

Sum finansinntekt og -kostnader

Årsresultat

Avsetninger

Årsresuitat etter avsetninger

Resultat med fjorårstall  -  detaljert
1- 12

2014

Periode:

Regnskapsár:

Reelt

i  periode

39 330,00

39 330,00

2 630,50

0,00

430 785,02

—342 800,00

431 734,02

009,00

88 675,02

0,00

38 675,02

daTax Foreningsøkonømi Professional Versjon 14.2.3205  -  22.04.2015 10:27

Reeit

periode i fjer

38 860,00

aa 300,00

2 177,00

207,00

A 5334,00

3  050,00

3  050,00

303 783.67

~91,00

-91,00

-0,05

-0,05

~91,05

~308 242,55

303 783,67

—91,05

0,00

Dato: 22.04.20t5

Side: 2

Avvik

470,00

470,00

453,50

51,00

504,50

-3 050,00

«3 050,00

127 001 ,35

~218,00

218,00

0,05

0.05

i' fékílíjélå

-34 557,45

128 000,35

—217,95

gämiåååfés
0,00

93 224,95

åide 2



Årsbudsjett
RI‘-Qnskap: Kvænangen Fierbrukshus  AL
Beskrivelse:

Konto Navn

3400 Offentfig fifskuddlrefusjon

3600 Leieinntekt, fast eiendom, avgiftspliktig

6000 Avskrivning på bygninger og fast eiendom

6015 Avskriving på maskinerfinventar

6320 Renovasjon, vann, avløp vedr. iokaler

6340 Lys, varme vedr. iokaier

6350 Brannvern

6540 Inventar

6550 Driftsmateriaie

6810 Data/EDB Kostnad

6890 Annen kontorkostnad

7500 Forsikringspremie

7710 Generalforsamiínger

7770 Bank og kortgebyr

7830 Konstaterte tap på fordringer

8040 Renteinntekt, skattefri

8297 Renteinntekter

daTax Fnreningsøkcnomi Professional Versjcn 14.2.3205  -  22.04.2015 10:28

Type

Inntekt

Inntekt

Utgifi

Utgift

Utgift

Utgift

Utgift

Utgift

Utgift

Utgift

Utgift

Uigift

Utgift

Utgift

Utgift

inntekt

inntekt

ua:o§3§§SIiE5'i'é

Totalt

-10 000,00
-298 242,55

40 000,00
17 500,00
44 272,24
36 152,50
7 101,00

12 541,00
96 001,10
2031,75
3  000,00

38 860,00
2177,00

207,00
3050,00

01,00
-0,05

Side 1



Til årsmøtet i

Kvænangen Flerbrukshus BA

REVISJONSBERETNING FOR 2014

Vi har revidert årsregnskapet for Kvænangen :Flerbrukshus A/L for regnskapsåret 2014, som

viser et underskudd på 88 67 5,02. Vi. har også revidert opplysningene i årsberetningen om
årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap og
balanse. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk er anvendt ved utarbeidelsen av

regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre. Vår oppgave er å
uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.

Vi har utført revisjonen etter en standard som oppnår betryggende sikkerhet for at
årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjonen omfatter kontroll av

utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, samt vurdering
av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig

grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at:

0  Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av

selskapets økonomiske stilling 31. desember 2014 og for resultatet i regnskapsåret i

overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge.

-  Styret har oppfylt sin plikt til  å  sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og

dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i

Norge.

0  Opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er

konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Merknad

Konto  1500  kundefordringer har en differanse mellom kontoutdrag —— reskontro og

balanseoppstillingen pr 31.12.2014 med kroner  6000,-.  Årsaken til dette tyder på en feil i
inngående balanse fra året før. Det anbefales at denne differansen identifiseres og
korrigeres i løpet av regnskapsåret 2015. Dette avviket har for øvrig ingen praktisk

betydning for godkjenning av årsregnskapet for 2014.

Burfjord 5. mars 2015

    

   

(sa.
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Kvænangen

Fflerbnukshus A/L

9161 Burfjord
Org.nr. 975808122

22.04.15

Årsmelding for 2014

2014 har vært et bra år for Flerbrukshuset. Økonomisk går det med et underskudd på kr. 88675.

Dette er inkludert avskrivninger på hus og inventar. I løpet av året har vi kjøpt og fått montert 3
varmepumper. Disse sørger nå for nesten all oppvarming av huset (ikke museet). Det har

fungert veldig bra i vinter både i ekstra kalde dager og dager med mye vind. Dette var en
investering på i overkant av 90000,-. Vi mottok støtte fra «J økelfjordfondet» på kr. 20000,-.
Resten sto vi selv for. Håpet er at vi vil få en del lavere strømregninger fremover.

Huset er nå mye brukt. Fast leie utgjør ca 240 ganger pr. år. I tillegg all annen leie så vi har
over 300 små og store arrangement i året l!
Det ble sendt tegninger av salen til et firma som skulle gi et tilbud på nytt gulv til salen. Dette

har vi enda ikke mottatt. Vi ønsker å vurdere dette opp mot å slipe det gamle gulvet. Det har så
mye skader og er så nedslitt at det er usikkert om det vil bli brukbart ved å slipe og lakke. Dette

vil uansett komme på over 50000,-. Derfor ønsker vi å se på helt nytt gulv. Det er håp om å få

dette gjort i løpet av 2015.
Det ser ut til at taket endelig skal bli tettet. I budsj ettmøtet i desember bevilget kommunen kr.
450000,- til nytt tak og vi tar sikte på å få det lagt i vår-tidlig sommer.

Alt i alt ser driften ut til å gå greit rundt og styret anbefaler videre drift.

For styret

Dagfinn Boberg Pedersen

Styreleder  :  Dagfinn Pedersen , Tlf: 400 17 667 e-post ikulturhuset@burf]ord.no

 



Burfjord, 25. April 2015

Kvænangen kommune

Oppvekst. Og kulturkontoret

9161 BURFJORD

REFERANSE NGK4SG /SØKNAD OM TILDKUDD TIL LAG OG FORENINGER

Har i dag sendt elektronisk søknad om tilskudd.

Vi vedlegger regnskap for 2013., idet vi ikke har et regnskap for 2014 som viser

aktiviteter. Vi har hatt store vannproblemer både i 2013 og 14 , men i 2013 kjørte vi
vann fra kommunen, men det ble for tungvint.

Vi søker derfor om tilskudd slik at vi kan leie gravemaskin og folk  å  finne hva som

gjør at vi ikke har ordentlig vanntilførsel. Vi ønsker  å  komme i gang med våre

aktiviteter.

Da det er etablert mange hytteeiere i området, og disse viser stor interesse til å ha et

aktivt bygdelag, vil vi prøve  å  komme i gang igjen..

Håper kommunen ser nytte i at det er et aktiv bygdelag på Stajord.

På forhånd takk!

Vennlig hilsen

For

Stajord Bygdelag

felta fimmww
Unni Johansen

VEDLEGG: Årsmelding og regnskap for 2013.
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ÅRSMØTE TORSDAG 20. MARS 2013

PA BUKTENES HANDEL KL. 19.00

SAKER:

ÅPNING

REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING 2013

PLANLEGGE MEDLEM- /SOLFEST

Kakbaking, loddsalg m.m.

AKTIVITETER 20 1 3

EVENTUELT



STAJ  ORD BYGDELAG  -  REGNSKAP 201  3

10. MARS 2013

INNTEKTER: UTGIFTER:

Kafe/1oddsa1gfPub kr. 31645,- kr. 97 74,82

Husleie/ strøm “ 1200,. “ 11984,70

Medlemskontigent “ 2490,-

Oppmerksomhet “ 60,-

Brøyting “ 500,-

Skj enkebevilling “ 280,-

TV  aksj onen/Folkehelsa “ 500,-

Kontorrekvisita “ 3 9,90

Porto “ 80,-

Medlemsfest/koldtbord “ 4400,-

Verandakassse “ 200,-

Reklame/ lornmelykter “ 1242,50

Renteinntekt/kostnader “ 25,- “ 172,-

Kr. 35360; kr. 29.233,92
Saldo pr. 31.12.12 “ 27574,41 Bank

Saldo pr. 31.12.12 “ 5290,56 Kasse
Saldo pr, 01.01.13 “ 36095,58 (Bank)
Saldo pr. 01 .01 . 13 “ 2925,47 (kasse)

Kr. 68224,97 Kr. 68254,97,-

Merk: Differanse på kr. 30,- (  Finner ikke feilen)



Kulturmidler (KF-109) - side 1

Kulturmidler (KF-109)
Referansenummer: DPRRJ7

Registrert dato: 28.04.2015 20:54:02

Vedlegg:

Balanse2014.jpg

Resultat2014.jpg

Årsmelding 2014.jpg

Innledning
Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, se kommunens
nettsider.

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

985727740
Foretak/lag/forening

Burfjord Idrettslag,sykkel
Adresse

Burfjord
Postnummer

9161
Poststed

BURFJORD
Telefon

99729800
Telefaks

Bankkonto

47401269947
Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

Norges Cykleforbund
Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Terje
Etternavn

Leirbakken
Adresse

Burfjord
Postnummer

9161
Poststed

BURFJORD
Telefon

99729800
E-post

terje.leirbakken@gmail.com

Tiltaket
Det søkes om tilskudd til
¤ Nytt tiltak
   



Kulturmidler (KF-109) - side 2

Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

Gargofjellmarsjen / Vi trives på sykkel

   
Søknadssum

15000
kr

Tilknytning til kommunen
Gjelder søknaden for et lag / en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen?
¤ Nei
Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor
¤ Hele kommunen

Medlemmer
Antall medlemmer pr. 01.01. dette år

26
Kjønnsfordeling
T Blandet
   
Aldersfordeling
Aktive medlemmer    

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

 3 6 
Passive medlemmer  

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

 7 10 
Støttemedlemmer     

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

   

Inntekter/utgifter
Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsår.

Spesifikasjon av inntekter
Medlemskontingenter

0
Kommunale tilskudd

20000
Andre tilskudd

6500
Egne arrangement

3620
Andre inntekter

0
Sum inntekter

30120



Kulturmidler (KF-109) - side 3

Spesifikasjon av utgifter
Husleie

0
Kontingenter

5680
Faste driftsutgifter

0
Kurs/instruktør

0
Diverse utgifter

28711
Sum utgifter

34391



Kulturmidler (KF-109) - side 1

Kulturmidler (KF-109)
Referansenummer: JUET54

Registrert dato: 28.04.2015 21:38:30

T Vedlegg ettersendes via post

Innledning
Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, se kommunens
nettsider.

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

Foretak/lag/forening

Husflidshuset handlaget
Adresse

Alteidet
Postnummer

9161
Poststed

BURFJORD
Telefon

Telefaks

Bankkonto

47405846264
Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Mona
Etternavn

Lehne
Adresse

Alteidet
Postnummer

9161
Poststed

BURFJORD
Telefon

41334857
E-post

mona.helene.lehne@kraftlaget.no

Tiltaket
Det søkes om tilskudd til
¤ Drift av eksisterende tiltak
   
Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

Vi  trenger støtte til vanlig drift. Vi har lør.kafe og lotteri men det dekker ikke inn faste utgiftene og brukerne er i
hovedsak eldre. Begynner å få yngre brukere.Vi må også skaffe ved i år.

   



Kulturmidler (KF-109) - side 2

Søknadssum

4000
kr

Tilknytning til kommunen
Gjelder søknaden for et lag / en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen?
¤ Nei
Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor
¤ Hele kommunen

Medlemmer
Antall medlemmer pr. 01.01. dette år

11
Kjønnsfordeling
T Hovedsakelig jenter/kvinner
   
Aldersfordeling
Aktive medlemmer    

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

  11 
Passive medlemmer  

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

   
Støttemedlemmer     

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

   

Inntekter/utgifter
Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsår.

Spesifikasjon av inntekter
Medlemskontingenter

1.300
Kommunale tilskudd

2000
Andre tilskudd

0
Egne arrangement

16418
Andre inntekter

376
Sum inntekter

18795
Spesifikasjon av utgifter
Husleie

0
Kontingenter

0
Faste driftsutgifter

23377
Kurs/instruktør

0
Diverse utgifter

585
Sum utgifter

23962



Kulturmidler (KF-109) - side 1

Kulturmidler (KF-109)
Referansenummer: 8EPB77

Registrert dato: 29.04.2015 21:02:40

Vedlegg:

Årsmelding Burfjord idrettslag Fotball 2014.doc

Regnskap Burfjord idrettslag 2014.docx

Innledning
Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, se kommunens
nettsider.

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

985 727 740
Foretak/lag/forening

Burfjord Idrettslag aldersbestemt fotball
Adresse

Burfjord
Postnummer

9161
Poststed

BURFJORD
Telefon

40245280
Telefaks

Bankkonto

47402709800
Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Jon Arne
Etternavn

Solheim
Adresse

Burfjord syd
Postnummer

9161
Poststed

BURFJORD
Telefon

40245280
E-post

jon.solheim@hotmail.com

Tiltaket
Det søkes om tilskudd til
¤ Drift av eksisterende tiltak
   



Kulturmidler (KF-109) - side 2

Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

Burfjord aldersbestemt fotball har 76 aldersbestemte spillere og drives etter gratisprinsippet. Vi søker midler til å
dekke turneringer, seriespill, nyetablering av kjelleren på klubbhuset, c- kurs for trenere og innkjøp av fotballer.

   
Søknadssum

20 000
kr

Tilknytning til kommunen
Gjelder søknaden for et lag / en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen?
¤ Nei
Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor
¤ Hele kommunen

Medlemmer
Antall medlemmer pr. 01.01. dette år

76
Kjønnsfordeling
T Blandet
   
Aldersfordeling
Aktive medlemmer    

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

50 26  
Passive medlemmer  

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

   
Støttemedlemmer     

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

   

Inntekter/utgifter
Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsår.

Spesifikasjon av inntekter
Medlemskontingenter

0
Kommunale tilskudd

10 000
Andre tilskudd

0
Egne arrangement

181301
Andre inntekter

17520
Sum inntekter

208821
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Spesifikasjon av utgifter
Husleie

0
Kontingenter

0
Faste driftsutgifter

89561,9
Kurs/instruktør

8222,50
Diverse utgifter

189009,98
Sum utgifter

286794



Kulturmidler (KF-109)

Referansenummer: UHDHD4

Registrert dato: 28.04.2015 20:06:53

Vedlegg:

Forslag til budsjett 2015 Kvænangsbotn Grendehus.docx

Budsjett 2015 vedtatt pà årsmøte 2015.pdf

Oversiktsregnskap 2014.docx

 

  
nettsider.

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

989060473
Foretak/lag/forening

Kvænangsbotn Grendehus
Adresse

Postnummer

9162
Poststed

SØRSTRAUMEN
Telefon

91768292

Telefaks

Bankkonto

47403361468
Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Oddvar

Ettemavn

Seppola
Adresse

Postnummer

9162
Telefon

91768292
E-post

oddvar@brannpro.no

Kommunen tildeler hvert àr midler ettersløknad lokale lag gtforeningerr For
   

 st og annen relevant infonnasjon, se 

Poststed

SØRSTRAUMEN

  
Det søkes om tilskudd til

G Reparasjon/vedlikehold

Kulturmidler (KF-109) -  side 1

 



Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

Tilskuddet skal benyttes til ombygning av toalett til handicap og bevegelses hemmende.  Det er  også  vedtatt
utbytting av rør og drenering og utbedring av septik anlegget. Budsjettert med kr 90 000,-

Søknadssum

30000
kr

 
Gjelder søknaden for et lag /en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud tll denne kommunen?

(9 Nei

Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor

C9 Hele kommunen

 
Antall medlemmer pr. 01.01.dette  àr

48
Kjønnsfordeling

Blandet

Aldersfordeling

Aktive medlemmer

Under 12 àr 12 til 18 àr Over 18 år

4 4 40
Passive medlemmer

Under12 àr 12 til 18 år Over18ár

Støttemedlemmer

Under 12 àr 12til18àr Over18 àr

 
Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsàr.

Spesifikasjon av inntekter

Medlemskontingenter

4100
Kommunale tilskudd

0
Andre tilskudd

8045
Egne arrangement

68790
Andre inntekter

4100
Sum inntekter

85035

Kultunnidler (KF-109) - side 2



Spesmka$onavLnmfier

Husleie

0
Kontingenter

O
Faste driftsutgifter

84505

Kurs/instruktør

O
Diverse utgifter

0
Sum utgifter

84505

Kulturmidler (KF-109) - side  3





Kulturmidler (KF-109)

Referansenummer: FVQY85

Registrert dato: 29.04.2015 15:31 :41

Vedlegg ettersendes via post

 lnnledninvgfij ~;  

 

Kommunen tildeler hvert àr midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For soknadsfrist og annen relevant infomasjon, se kommunens
nettsider.

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

91 1847256

Foretak/lag/forening

Kvænangen Perubnistforening
Adresse

Postnummer

9163
Poststed

JØKELFJORD

Telefon

93096237
Telefaks

Bankkonto

47505032623

Eventuelt forbund/organisasjon som laget er» tilsluttet

Pensjonist Forbundet

Ooglfininger om kontaktperson
Fornavn

Odd
Etternavn

Hansen
Adresse

Postnummer

9163

Telefon

93096237
E-post

od-4@online.no

Tiltaket

Det søkes om tilskudd til

(G) om; av eksisterende tmak

Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

Poststed

JØKELFJORD

Rekresjon og turer. Tilskuddet skal brukes til busstur eller biletter.

Søknadssum

5000

kr

Kulturmidler (KF-1D9) - side 1
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Tilknytning til kommunen MÅ.

Gjelder søknaden for et lag I  en forening utentor kdmmunen, men med kulturtilbud tildenne kommunen?

G) Nei
Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor

C9 Hele kommunen

Medlemmer

Antall medlemmer pr. 01.01. dette âr

63
Kjønnsfordeling

...B!.andet.. .

'z.«_!d’efrsrq5.rd_ef_I.ii39I `
Aktive medlemmer

Under 12 àr 1201 18 àr

Passive medlemmer

Under 12 àr 120! 18 àr

Støttemedlemmer N

Under 12 àr 12  til  18 år

Inntekter/utgifter _ b g

Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsàr.

Spesifikasjon av inntekter
Medlemskontingenter

4588
Kommunale tilskudd

0
Andre tilskudd'

O
Egne arrangement

43000

Andre inntekter

4500

Sum inntekter

52088

Spesifikasjon av utgifter
Husleie

2000
Køntíngenter

O

F aste driftsutgifter

O
Kurs/instruktør

O
Diverse utgifter

56000
Sum utgifter

58000

Kulturmidler (KF-109) -  side 2

 

Over 18 àr

53

Over 18 àr

Over 18 àr

J
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Kvænangen Pensjonístforening.

Resultatregnskap 1.1.2014 — 31.12.2014.

Loddsaig kr 45458,-

Medlemskontingent kr 3068:-

Salgsinntekt kr 48536,-

Solgt sangbok kr 139,-

Kulturmidler kr 2000,-

Tiiskudd til aktivitet (Kv. Kom) kr 2000,-

Kr.prinsesse Marthas minnefond kr 5000,-

Momskompensasjon kr. 2491,-  =  kr 60166,-

+  kr 27060,08

Resultat kr 270 60,08

+Renter kr 681  ~=

Behoidning i  kassa 1.1.2014 kr 2942,-

+Behofdningi bank pr. 1.1.2014 kr 92126334 =  kr 95068,84

Beholdning i kassa 31.12 2014 kr 4118,-

+Beholdnifig E bank 31.12.2014 kr l18691,9Z =  kr 122809.92
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Årsmelding 2014 for Kvænangen

pensjonistforening

Kvænangen pensjonistforening hadde i 2014 dette styret.

Leder: Odd Hansen, Jøkelfjord

Nestleder: Kirsten Lindbom, Burfjord

Kasserer: Toril Paulsen, Badderen

Sekretær: Kari Jonassen, Burfjord

Styremedlemmer: Olga Jonassen, Burfjord

Bergliot Holst, Burfjord

Varastyremedlemmer: Odd Andersen, Sørstraumen

Dagny Emaus, Burfjord.

Laget har 81 medlemmer, har avholdt 9 medlemsmøter og 1

styremøte. Laget har månedlig medlemsmøter med godt

oppmøte. På møtene blir aktuelle saker tatt opp, både

organisasjonsmessige og lokale saker. Dessuten pleie det sosiale

liv med sang og musikk, bevertning og loddsalg. Loddsalg utgjør

for øvrig en stor del av lagets inntekter.

I desember arrangerte laget en julebordstur med overnatting

for sine medlemmer.

Laget har fått kulturmidler fra kommunen (2000 kr) og en gave

fra Kronprinsesse Marthas Minnefond (5000 kr).

Lederen er styremedlem i Fylkesstyret. 1medlem var utsending

til årsmøteti fylket.

5 medlemmer har flermedlemsskap.

12 medlemmer er kollektivt tilslutta andre organisasjoner.

Sekretær



Kulturmidler (KF-109)
Referansenummer: NSP8CU

Registrert dato: 29.04.2015 15:10:41

Vedlegg:

ÅRSMELDING 2013 BURFJORD IL SKI.docx

Regnskapogbudsjett.pdf

Protokoll fra årsmøte i Burfiord IL ski.doc

Innledning

Kommunen tildeler hvert àr midler etter  søknad  fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, se kommunens
nettsider.

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

985727740
Foretak/lag/forening

Burfjord Idrettslag ski- og sykkel
Adresse

Kviteberg
Postnummer

91 61
Poststed

BURFJORD
Telefon

91 824462
Telefaks

Bankkonto

47403306920
Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Ole
Etternavn

Engebretsen

Adresse

Kviteberg
Postnummer Poststed

9161 BURFJORD
Telefon

91824462
E-post

ole.engebretsen@kvanangen_kommune.no

Tiltaket

Det søkes om tilskudd til

(9 Drift av eksisterende tiltak

Kulturmidler (KF-109) - side 1



Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

Drift av laget og aktivitet. Skigruppa aktiverer mange barn og unge på ukentlig basis fra tidlig om høsten til
begynnelsen av mai. Vi lager og holder skiløyper åpne, noe som er dyrt. Alle innbyggerne i kommunen kan bruke
anleggene våre.

Søknadssum

40000
kr

Tilknytning til kommunen

Gjelder søknaden for et lag I  en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen?

©  Nei
Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor

G) Hele kommunen

Medlemmer

Antall medlemmer pr. 01.01.dette àr

70
Kjønnsfordeling

Blandet

Aldersfordeling

Aktive medlemmer

Under 12 àr 12 til 18 år

4.5. ._ .. V  '7"  V V! _ V 1.4
Passive medlemmer

Under 12 àr 12 til 18 àr

Støttemedlemmer

Under 12 àr 12 til 18 år

inntekter/utgifter

Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsàr.

Spesifikasjon av inntekter

Medlemskontingenter

0
Kommunale tilskudd

12000
Andre tilskudd

5000
Egne arrangement

6800
Andre inntekter

107802
Sum inntekter

131602

Kulturmidler (KF-109) - side  2

Over 18 àr

1" ._1._.Q.

Over 18 år

Over 18 àr



Spesmkaaonavtnmfler
Husleie

0
Kontingenter

O
Faste driftsutgifter

247000
Kurs/instruktør

0
Diverse utgifter

0
Sum utgifter

247000

Kulturmidler (KF—109) — side 3
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Årsbudsjett
Regnskap: Burfiord IL Skigruppa

Beskrivetse:

_ Konto Navn

3000 Inntekter fra oppdrag

3020 Samarbeidsavtaler

31 1 0 Arrangementsinntekter

3200 Startkontingent onsdagsrenn

3210 Startkontingent Burfjordrennet

3300 Til topps i Kvænangen

3332 Høstlotteriet

3900 Annen inntekt

4010 Startkontigenter

4020 Andre kostnader lengre turer

41 10 Arrangementsutgifter

4160 Utgifter seniorer

4170 Andre skisamlinger

6340 Lys, varme vedr. lokaler

6560 Rekvisita

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr

6890 Annen kontorkostnad

7000 Drivstoff til Iøypeutstyr

7040 Forsikringer Iøypeutstyr

7090 Årsavgift Iøypeutstyr

8050 Renteinntekter bankinnskudd

daTax Foreningsøkonomi Professional Versjon 12.1.2975 - 28.04.2015 22:06

Type

inntekt

Inntekt

Inntekt

Inntekt

Inntekt

Inntekt

Inntekt

Inntekt

Utgift

Utgift

Utgift

Utgift

Utgift

Utgift

Utgift

Utgift

Utgift

Utgift

Utgift

Utgift

Inntekt

Dato: 28.04.2015

Totalt

-15 000,00

-15 000,00

-129 400,00

-3 380,00

-11 380,00

-3 000,00

-16 250,00

-40 750,00

13 495,00

32 748,94

43 220,16

57 767,59

3 002,50

2 270,80

21 361,00

56 439,00

2 958,00

15 303,00

5 239,00

830,00

-11 1,00

Side 1
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Burfiord IL Skigruppa Balanse Date: 23.04.2015

  

 

Periode: 1 -12 Side‘ 1
Regnskapsår:  2014

Inngående Reelt Utgående

Tjekífiy __ W  V i V Z N balanse i periode balanse

Eiendeler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

1 150  investeringer i ny lysløype  2010 876  658,50 0,00 876  658,50

1220  Tràkkemaskin 243 750,00 0,00 243 750,00

SUM Varige driftsmidler 1 120 408,50 0.00 1  120  408,50

SUM Anleggsmidler 1  120  408.50 0.00  1 120  408.50

Omløpsmidler

Fordringer

1500  Kundefordringer -5  000,00 5  000.00 0,00

SUM Fordringer -5 000,00 5 000,00 0,00

Bankinnskudd, kontanter  o.l.

1920  Bankinnskudd 4740.33.0692O 125  788,28 -B7  738,29 61 049,99

1930 Bankinnskudd 4741012108888 58  971 .OO -58  888,00 83,00

1940 Bankinnskudd  4740.10.01707 136 358,44 -11 782,95 124  575,49

SUM Bankinnskudd, kontanter o.I. 324  117,72 -138  409,24 185 708,48

SUM Omløpsmidler 319  117,72 -133  409,24 185 708,48

SUM Eiendeler _ 1  439  526,22 -133 409,24 1 306 116,90

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Over-lunderskudd

8800  Udisponert àrsresullal (underskudd) 0,00 38 471,24 38 471 .24

SUM Over-Iunderskudd 0,00 38  471,24 38  471,24

Opptjent egenkapital

2050  Annen egenkapital -1 344  588,22 0,00  -1 344  588,22

SUM Opptjent egenkapital -1 344  588,22 0,00  -1 344 588,22

SUM Egenkapital -1 344  588,22 38  471 .24 -1 306  116,98

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

2110  Avsatt fra kronerulling til Tràkkemaskin/garasje ~57  938,00 57  938,00 0,00

2150  Avsatt til servicelbelteskífl trákkemaskin -35  000,00 35  000,00 0,00

SUM Avsetning for forpliktelser -92 938,00 92 938,00 0,00

Kortsiktig gjeld

2990 Annen kortsiktig gjeld -2 000,00 2  000,00 0,00

SUM Kortsiktig gjeld -2 000,00 2  000,00 0,00

SUM Gjeld -94  938,00 94 938.00 0,00

sum Egenkapital og gjeld I' k* W  “Åse Béeggfl t' 13§M409.2q,_~, 11 306 11e.9§ 
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Burljord  IL  Skigruppa

Konto Tekst

Salgs- og driftsinntekt

Salgsinntekter

inntekter fra oppdrag

Samarbeidsavtaler

Tilskudd

Arrangementsinntekter

3000

3020

3030

3110

3200

3210

3300

3331

3332

3400

3900

Startkontingent onsdagsrenn

Startkontingent Burtiordrennet

Til topps  i  Kvænangen

Skilotteriet

Høstlotteriet

Tilskudd til drift

Annen inntekt

SUM salgsinntekter

SUM Salgs- og dríftsinntekt

Varekostnad

Varekostnader

Startkontigenter

Andre kostnader lengre turer

Arrangementsutgitter

4010

4020

4110

4150

4160

4170

4240

Utgifter juniorer

Utgifter seniorer

Andre skisamlinger

innkjøp av glider, klister og festevoks

SUM Varekostnader

SUM Varekostnad

Andre driftskostnader

Kostnad lokaler

6340  Lys. varme vedr. lokaler

SUM Kostnad lokaler

Verktøy, inventar og driftsmateriale som ikke skal aktiveres

6560 Rekvisita

SUM Verktøy, inventar og driftsmaterial

Reperasjon og vedlikehold

Reparasjon og vedlikehold utstyr

Servicelbelteskift trâkkemaskin

6620

6621

SUM Reperasjon og vedlikehold

Kontorkostnader, trykksaker o.l.

Data/EDB Kostnad

Annen kontorkostnad

6810

6890

SUM Kontorkostnader, trykksaker o.l.

Kostnad transportmidler

7000  Drivstoff til løypeutstyr

7040  Forsikringer løypeutstyr

daTax Foreningsøkonomi Professional Versjon 12.1.2975  -

Resultat detaljert
Periode: 1  -  12

Regnskapsår:  2014

Reelt Budsjett

i periode i periode

-19 500,00 ~15 000.00
0,00 ~15 000.00

-5 000,00 0,00
-12 510,00 -129 400,00

0,00 -3 350.00
5 400,00 -1 1 300.00
.2 000,00 -3 000.00

-11 250,00 0,00
0,00 -16 250,00

-12 000.00 0,00
-2 192.50 40 150.00

-131 392.50 -234160.00

-131 592.50 -234160.00

8 390,00 13 495.00
0.00 32 140.94

25 190,09 43 220,15
5 500.00 0.00

95 409,00 57 767.59
0,00 3 002.50

4 145,00 0.00

139 322,09 150 2341119

W~139_32g,3§`g W15o234.19

0,00 2 210.50

0.00 221050

0.00 21 351,00
06:65 W, W. .~.../,§.1..é.é.{66...,

6414.00 55 439.00
10 130,00 0.00

M  25 204,00 55 439,00

1 192.00 0.00
0,00 2958,00

WW‘1‘7§§‘;63'W' MW" MM 2 050.110”

15 393.00 15 303.00
0,00 5 239,00

20.04.2015 2201

" p fåí  91130

1

Dato:  28.04.2015

Side:

Avvik

i perioden

-4  500.00

15 000,00

-5  000.00

56  730,00

3  380,00

4  900,00

-1

1  000,00

1  250,00

16  250.00

-12 000.00

37  957.40

102  467,40

102  467,40

-5  097,00

-32 748,94

-17 429,27

5  500,00

37 721  .41

-3 002,50

4 145,00

'210 90011100

-2  270.80

-2/Eififiio

-21 361,00

-4

Lååmåéiffiöb

9 965,00

18  730,00

-31 235.00

1  192,00

~2 958.00

7iI1"41ê0N.00

95,00

-5  239.00

Side 1
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Side:  2

Perlode:  1  -  12

Regnskapsår:  2014

Reelt Budsjett Awlk

Konto  Tekst i periode i periode i perioden

7090  Årsavgift løypeutstyr 850.00 830.00 20,00

SUM Kostnad transportmidler 16 248,00 i 21  372.00 -5  124,00

Kontingent og gave

7455  ‘filskudd idrettslag 59 784,00 0.00 59 784,00

sum Kontingent og gave ss754,00 """ V‘ 0.00 59 734,00
Forsikringspremie, garanti- og servicekostnader

7500  Forsikringspremie 6  000.00 0.00 6  000.00

SUM Forslkringspremie, garanti- og sei 6 000,00 0,00 6 000,00

SUM Andre driftskostnader 108  428.00 104  400,80 4  027.20

Finansinntekt og -kostnad

Finansinntekter

8050  Renteinntekter bankinnskudd -7  649.05 -111.00 «í  538,05

sum Finansinntekter -7 549.05 i  -111.oo (i -7 533,05
Diverse andre konti

8400 Inntekter kronerulling Trákkemaskin -69 938,00 0.00 -69  938,00

sum Diverse andre konti es saabo M 0.00 i i -59 935.00

SUM Finansinntekt og -kostnad -77 587.05 g V W _ ~§11.0g ü {[7395

Resultater
Sum salgs- og driftsinntekter -131 692.60 -234 160.00 102 467,40

Sum totale driftskostnader 247  750.89 254 634.99 -6  884.10

Sum finansinntekt og -kostnader -77 587,05 -111.00 -77 476,05

Årsresuliat 38 471,24 20  363,99 18 107.25

Avsetninger 0.00 0.00 0.00

Arsresultat etter avsetninger 38  471.24 20  363,99 10  107.25
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Saldooversikt

Regnskap: Burfjord IL Skigruppa

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2014 til 31.12.2014

Konto  Kontonavn

1150

1220

1500

1900

1920

1930

1940

2050

2110

2150

2990

3000

3030

3110

3210

3300

3331

3400

3900

4010

4110

4150

4160

4240

6620

6621

6810

7000

7090

7455

7500

8050

8400

lnvesteringeri ny lysløype  2010

Trákkemaskin

Kundefordringer

Kasse. kontanter

Bankinnskudd 47-40.33.0692O

Bankinnskudd 4740.13.08886

Bankinnskudd 47-40.10.0170?

Annen  egenkapital

Avsatt fra kronerulling til  Trákkemaskinlgarasje

Avsatt til  servicelbelteskift tråkkemaskin

Annen  kortsiktig gjeld

inntekter fra oppdrag

'tilskudd

Arrangemenlsinntekter

Stankontingent Burljordrennet

Til topps i  Kvænangen

Skilotteriel

Tilskudd  til  drift

Annen inntekt

Startkontigenter

Arrangementsutgifler

Utgifter juniorer

Utgifter seniorer

Innkjøp av  glider, klister  og festevoks

Reparasjon  og vedlikehold utstyr

Service/belteskifl tråkkemaskin

DatalEDB Kostnad

Drivstoff  til  løypeulstyr

Årsavgift løypeutstyr

Tilskudd  idrettslag

Forsikringspremie

Renteinntekter bankinnskudd

inntekter kronerulling Trákkemaskin

Sum

Type

Aktiva

Aktiva

Aktiva

Balanse

Baianse

Balanse

Balanse

Passiva

Passiva

Passiva

Passiva

inntekt

inntekt

inntekt

inntekt

Inntekt

Inntekt

inntekt

Inntekt

Utgift

Utgitt

utgift

Utgitt

Utgifi

Utgitt

Utgitt

Utgitt

utgm

Utgitt

Utgitt

Ulgift

Inntekt

Inntekt

lnng. balanse

075 550,50

243 750,00

-5 000,00

0,00

120 750,20

58 971,00

135 3523.44

.1 344 533,22

-57 938,00

-35 000,00

-2 000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Debet

0,00

0,00

24 500,00

a 500.00

154 633,60

896,00

5 717,05

0,00

57 955.00

35 000.00

2 000,00

0,00

0,00

a 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9  303.00

25 790,39

5 500,00

95 459,00

4  145.00

5 474,00

18 750,00

1 192,00

15 390,00

550,00

59 704,00

6  000,00

0,00

0,00

547 340,54

Kredit

0.00

0.00

19 500.00

8 500,00

222 371.89

59 784,00

18 500,00

0,00

0,00

0.00

0,00

19 500,00

5 000,00

81 170.00

6  480.00

2 000.00

11 250.00

12 000.00

2 792,60

905.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

7 649.05

69 938.00

547 340,54

Data: 28.04.2015

0.00

0,00

5 000.00

0.00

-67 738.29

-58 888.00

-11 782,95

0,00

57 938.00

35 000.00

2 000.00

-19 500.00

-5 000.00

-72 670.00

<6 480.00

~2 000.00

-11 250,00

-12 000,00

~2 792.50

8 398,00

25 790.89

5 500.00

95 489.00

4 145.00

6 474,00

18 730,00

1 192.00

15 398.00

850,00

59 784.00

5 000,00

-7 549.05

-69 938.00

0.00

Bevegelse Utg. balanse

876 658.50

243 750.00

0.00

0.00

61  049,99

83,00

124 575.49

~1 344 588,22

0,00

0,00

0,00

-19 500,00

-5 000,00

~72 670,00

-6 480.00

-2 000.00

-11 250.00

-12 000.00

-2 792,60

8 398,00

25 790.89

5 500.00

95 489.00

4 145.00

6 474,00

18 730.00

1 192,00

15 398,00

850,00

59 784. 00

5 000.00

-7 649.05

-69 938.00

0,00
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 Kulturmidler (KF-109)

Referansenummer: l8XV47

Registrert dato: 29.04.2015 23:22:15

Vedlegg:

årsmelding 2014.pdf

Behovsoppgave anleggsplan.pdf

Innledning

Kommunen tildeler hvert àr midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, se kommunens
nettsider.

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

980556255
Foretak/lag/forening

Kvænangen Skytterlgg
Adresse

Saetra 28
Postnummer

9162
Poststed

SØRSTRAUMEN
Telefon

47289460
Telefaks

Bankkonto

4740330465O
Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

Det frivillige skyttarvesen

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Stein Gjøran
Etternavn

Larsen

Ad resse

Sætra 28
Postnummer Poststed

9162 SØRSTRAUMEN
Telefon

47289460
E-post

kvaenangen@skytterlag.no

Tiltaket

Det søkes om tilskudd til

(9 Reparasjon/vedlikehold

Kulturmidler (KF-109) - side  1



Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

Vedlikehold av miniatyrbanen som er meget viktig i forhold til skyteskole og rekruttering.
Grøfting og ny grus på vei til Koppi. Etter vårløsning er det ikke mulig à kjøre helt opp.

Søknadssum

30000
kr

Tilknytning til kommunen

Gjelder søknaden for et lag / en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen?

O Nei
Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor

Ø  Hele kommunen

Medlemmer

Antall medlemmer pr. 01.01.dette àr

81

Kjønnsfordeling

Hovedsakelig gutter/menn

Aldersrordeliiig '
Aktive medlemmer

Under 12 år

130_ i a
Passive medlemmer

Under 12 àr

støuèmealezmmer

Under 12 år

Inntekter/utgifter

12 til 18 år

12til 18 àr

12til 18 àr

Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsár.

Spesifikasjon av inntekter

Medlemskontingenter

12150
Kommunale tilskudd

25000
Andre tilskudd

0
Egne arrangement

40203
Andre inntekter

76309
Sum inntekter

153662

Kulturmidler (KF-109) - side  2

Over 18 àr

Over 18 år

Over 18 år

7



Spesifikasjon av utgifter

Husleie

3000
Kontingenter

4088
Faste driftsutgifter

1 1445

Kurs/instruktør

0
Diverse utgifter

84077
Sum utgifter

102610
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ANLEGGSPLAN
KVÆNANGEN SKYTTERLAG

Kvænangen skytterlag

v/  Stein  Gjøran Larsen

9162  Sørstraumen Dato: 15.09.2014

Kvænangen Kommune

Oppvekst og kultur

9161  Burfjord

KORRIGERT  ANLEGGSPLAN KOPPI SKYTEPARK
2015  -  2020

Viser til kommuneplan idrett og fysisk aktivitet jfr løpenr  14701/2011

Mål:
På sikt, vil vi samle alle typer skyting på vårt baneanlegg. Dette for å øke
interessen og rekruttering til jakt og skyttersport.

Vi ønsker å oppgradere vår skytebane, Koppi Skytepark på Alteidet, til et
moderne anlegg med elektroniske skiver, stang og felthurtig, leírdueskyting og

jegerskyting med bevegelig mål. Klubbhus med vann og avløp. Innendørs

miniatyrbane tilknyttet skole eller bygdehus.

2015  -  2016
Elektroniske skiver 100  -  meter

Rehabilitering standplasser

Stang og felthurtíg bane
Leirdueskyting

2017  -  2018
Miniatyr anlegg tilknyttet skole eller bygdehus

2019  -  2020

Elektroniske skiver 200  -  meter

Klubbhus

Resultat

Vi vil med dette få et tilpasset moderne skyteanlegg, der vi øker bredden av

brukere, også for funksjonshemmede.  J  egere vil få et flott samlet tilbud med

både leirdue og jaktrifle skyting.
Når alt er på plass, vil Kvænangen Skytterlag kunne arrangere skytterstevner

med deltakelse fra andre skytterlag

Med hilsen Kvænangen skytterlag v/ Stein Gjøran Larsen Formann

 



Behovsoppgave for Kvænangen skytterlag  
Dagens skytebane, Koppi Skytepark, er en ”gammeldags” bane. Vi har skivetrekk på 100-

meteren og anvisergrav på 200-meteren. Banen ble sist fornyet i 1992. Året etter ble det

arrangert Samlagsmesterskap på denne banen. På denne tiden var det stor aktivitet, mange

aktive skyttere. 1 årene som fulgte, startet modemiseringen til elektroniske skiver på de fleste

skytebaneri Samlaget. Kvænangen Skytterlag ble hengende etter anleggsmessig. Alle ville

skyte på elektroniske skiver. Da ble slike stevner prioritert, og vår manuelle bane ble lite

brukt.

Etter hvert ble det færre skyttere. Folk gikk lei av å kjøre langt for å delta på stevner. Koppi

Skytepark ble, etter hvert, mest brukt av jegere til oppskytinga til storvilt prøven.

Skivetrekket på 100-meteren, var det eneste som fikk stell og vedlikehold.

I  2003, for 1 1 år siden, startet skytterlaget arbeidet med å skape en ny oppgang. Parolen ble

”vi e fra Kvænangen, no tar vi sats”. Oppgangen kom litt etter litt. Det ble noen år med 3  -4

barn, og like mange voksne. Skulle vi øke rekrutteringen, ble det helt klart at vi måtte

modernisere anlegget. Vi startet innendørs med 3 skiver i en gammel skytearena. Responsen

var stor, og endte med at vi gikk til innkjøp av  3  elektroniske skiver. Aktiviteten har økt

betraktelig.  2  faste treninger pr uke, skyteskole og nyutdannet instruktør. Nå reiser vi rundt på

stevner med 10  -  12 skyttere. Satsingen har også gitt gode resultater, både i aldersbestemte og

voksne klasser.

For å få mer rekruttering, skal vi legge til rette for jegere også. Det tenkes leirdue bane og

bevegelig mål for jaktrifler. Sjansen blir god for at noen av disse også vil bli aktive

konkurranse skyttere.

Vi ser at det nytter å satse og modernisere. Vi har laget en anleggsplan for Koppi Skytepark

2012  -  2016. Tidsrammen og nye behov gjør at vi må øke tidsrammen til 2020.

Dette gir et godt bilde av vårt behov, og at det danner et grunnlag for en tippemiddelsøknad.



ÅRSMELDING  KVÆNANGEN  SKYTTERLAG  03.12.14

Sted :Kommune verksted

Styret i Kvænangen skytterlag har bestått av:

Formann: Stein Gjøran Larsen
Kasserer: Svein Olav Thomassen

Sekretær: Lotte Larsen

Ungdomsleder: Kurt Tore Paulsen

Styremedlem: Børre Solheim

Varamedlemmer: Bård Kaasen og Arne Rødberg

Ungdomsutvalg: Miriam Paulsen og Lotte Larsen

Anleggsgruppe: Bjørnar Boberg, Terje Soleng, Alm Boberg og Rolf Solheim

Jegergruppe: Nils Arnold Nilsen, Kurt Arild Jonassen og Oddvar Kierbeck

Revisor: Jan Gunnar Kaino og Elin Oppheim Paulsen

Den sportslige aktiviteten har vært svært god i âr. Vi har vært representert på 49 skytterstevner.

Resultatene har vært veldig gode. Vi har skutt inn 5400 kr  -  noe som er tusen kr mer enn i fjor.
Det gjenspeiler økt, og bedre kvalitet på treningsarbeidet. Vinterens miniatyr skyting innendørs

betyr veldig mye. Det er der vi legger grunnlaget for gode resultater og det er der vi rekrutterer

nye skyttere. Ønsket for framtida, er et større innendørs miniatyr anlegg med plass til minimum 5

skiver.

All ære til ungdomsgruppa med leder Kurt Tore for godt arbeid med nye skyttere. Kurt Tore er

for øvrig nyutdannet skyteinstruktør.

Lagsmesterskap miniatyr: Lotte 336, mester i kl  3  -  5 . Kurt Tore 340, mester i kl 2. Svein Olav

338, mester i kl 1. Miriam 346, mester i kl J. Joakim 339, mester i kl ER. Terje 328, mester i kl

V-55. Karl Paulsen 209, mester i kl V-65.

Lagsmesterskap felt: Bjømar Boberg 30/17 vinner i kl 3-5. Kurt Tore 24/15, Vinner kl 2. Kristin
Anita 18/5, vinner i kl 1. Miriam 29/18, vinner i kl J. Joakim 27/10, vinner i kl ER. Jan Gunnar

18/3, vinner i kl HK416. Terje Soleng 21/4, vinner kl V-55. Karl Paulsen 15/2, vinner i kl V-65.

Alm Boberg 22/7, vinner kl V-73

Lagsmesterskap Bane: Bjømar 238, vinner kl 4. Kurt Tore 242, vinner kl 2. Kristin Anita 246,

vinner kl l. Joakim 241, vinner kl ER, nr 2 ble Fredrik med 233. Alm 222, vinner kl V-73.

Kongen av Koppi er fortsatt Bjørnar Boberg — for andre året på rad.

På anleggsiden jobber vi med tippemiddel søknaden for elektronikk
på 100 meteren. Vi håper søknaden blir fullstendig i år. Den er nå inne til behandling. Dersom

noe er mangelfull, utsettes søknaden ett år til. Skulle nok ønske at EK var større.

Ellers har vi gjort en flott innsats med å vedlikeholde det vi har på Koppi. Bygget er beiset,

skivetrekket er reparert, oppholdsrom er malt, skog er ryddet. Takk til anleggs gruppa med

dugnads gjeng.



Det skytes opp til storviltprøven takket være god innsats fra jegergruppa.

Økonomisk har vi klart oss godt. Sâpass godt at vi har klart å sette av 50 tusen til egenkapital

øremerket elektronikk på Koppi.

Dette er mest takket være våre gode sponsorer. Takk til Jøkelfiord Laks, Kvænangen Kraftverk,

Kvænangen Kommune for deres bidrag. Takk til alle som har stått på for skytterlaget i år med

dugnader, pubkvelder, loddsal g, vaffelstekere. Sender en stor takk til næringslivet som villig

forsyner oss med gavepremier til arrangement og loddsalg.

Takk til styret for et meget godt samarbeid i året som har gått

Stein Gjøran Larsen Formann



(A) Vl’JC2Q'

Årsmelding for Kvænangen Skjiterlag

Kvænangen Skytterlag har vært veldig aktive i 2014. Vi har vært representert på

hele 43 stevner rundt om  i  norges land. Antall deltagere har også vært godt, vi

har i snitt vært mellom 4 og 9 deltagere på stevner rundt om, og veldig gledelig

at det var hele 17 skyttere fra eget lag på KM i vinterfelt på Koppi.

Vi har også mange gode resultater å vise til i 2014. Vi hadde tre som var i

finalen i Parabolflua Cup i Kvæfjord , og flere som var en hårsbredd fra å

kvalifisere seg.

I den finalen vant Kurt i kI2, Lotte ble nr2 i k13 og Miriam nr2 i kl J.

I vinter fikk vi en samlagsmester i vinterfelt, Miriam ble samlagsmester på

Mauken . Miriam var i to finaler i NNM, både på bane og felt. Ho var nr 2 etter

hovedskytinga på felt og ble nr 5 etter finalen, og nr 3 etter hovedskytinga på

banen og ble nr 6 etter finalen. Joakim ble nr 14 på banen og nr 25 på felt i kl

ER, Nina Lovise ble nr 36 på felten cg nr 39 på banen kl ER. Joakim deltok også

på skogsløp i NNM og ble der nr 4. Miriam representerte Troms Samlag i

samlagsskytinga på NNM, der ble Troms nr2. I August deltok Joakim på

Samlagsmesterskapet på bane og ble nr 6.

Miriam har også deltatt på tre NC stevner i Trøndelag i høst med gode

resultater. Ho har skutt tre stevner utendørs i år med resultat over 248 og skal

derfor skyte kl 4 fra 2015. Miriam har vært beste JR skytter i Troms i 2014 på

bane, felt og innendørs, så det er mulig å bli god om man er fra lag i utkanten.

Vi har nå 8 aspiranter og to av de har debutert på stevne, vi hadde med oss to

ferske som debuterte på Adventstreffen i Storfiord. Der ble de liggende ved

siden av Tor Erik Fossli, han trenger vel ingen nærmere presentasjon - guttan

blei litt stor i øyan da Stein Gjøran fortalte at han er en av norges beste

skyttere.

Det gror godt i Kvænangen Skytterlag og vi ser antydninger av nye unge som

kan bli virkelig gode om de fortsetter å trene. I vinterhalvåret trener vi 2 ganger

i uka. Ã trene jevnt og trutt har vi sett gir resultater-gode resultater. Vi ser en

nivåheving for samtlige skyttere både unge og gamle, dette er veldig gledelig og

vi håper at Kvænangen Skytterlag fortsetter sin gode trend. Vi blir laget merke

til rundt i Troms for det gode arbeidet vi gjør.

For Kvænangen Skytterlag

Kurt Tore Paulsen



Regnskap Kvænangen skytterlag 2014

Regnskapet oppgjort med et overskudd på 51 135,50 kr på ordinær drift. Dette har vært

mulig med å føre  en  stram linje når det gjelder kostnader samtidig som en har gjort en stor

innsats for å få inn midler. Overskuddet er avsatt i sin helhet på konto øremerket

oppgradering Koppi.  I  tillegg til dette beløpet er kr 18 864,50 avsatt slik at det total beløpet

blir kr 70 000.-

Skytterlaget hadde i regnskapsåret 81 betalende medlemmer og 6 æresmedlemmer. 28 av

betalende medlemmer er under 25 år.

Kassabeholdningen ved utgangen av regnskapsåret er på 1521 kr.  I  tillegg står 34 124,26 på

brukskonto i bank. 70 000 kr er avsatt til egenkapital Koppi på egen konto i bank.

Når en forutsetter at avsatt beløp til Koppi ikke skal røres så er beholdninga på et minimum.

Grunnen til dette er at skytterlaget har store kostnader tidlig på året til f.eks kjøp av ammo,

mens inntektene fra salg kommer seinere i sesongen.

Det er registrert deltakelse på 47 stevner utenfor Kvænangen. I tillegg til at det har vært

arrangert lokale stevner. Når vi summerer deltakelse kommer vi til 256 deltakere fra eget

lag.

Budsjettet for 2015 er satt opp som et optimistisk budsjett. Dette pga at det mangler nesten

100 000 kr for og fullfinansiere oppgradering av Koppi. Budsjettet viser et overskudd på kr

22 650.- Dette beløpet forutsettes avsatt til oppgradering Koppi. Det er i busjettet ikke

avsatt noe til andre nødvendige oppgraderinger. Kostnader på ca 114 000 kr ansees som et

minimum med den driften som laget har hatt de siste år.

Kassere

Svein Thomassen



Dato til:

3111.6

3121.6

3125.6

3129.6

3201.6

3331.6

3400.6

3444.6

3920.6

3970.6

3990.6

3999.6

4001.6

4301.6

4309.6

6301.6

63406

6601 .6

6602.6

6801.6

7410.6

7415.6

7451 .6

7452.6

7510.6

77706

7790.6

7831 .6

8050.1

Resultatregnskap / Budsjett Kvænangen skytterlag

Kontonavn

Salgs- og driflsinntekt

salg ammo

Jegerskyting

Arangemang

Salgsinntekt vidresalg

Lofien

Mva refusjon

Offentlige tilskudd

Grasrottandelen

Kontigent

Premier

Sponsor inntekter

Annen driftsrelatert inntekt

Salgs- og driftsinntekt

Varekostnad.

Kjøp av ammo

Kjøp. av  varer  for videresalg

Kjøp. av varer til utdeling

Varekostnad.

Driftskostn. og av- og

nedskrivninger

Leie Miniatyrbane Sørstraumen

Strøm

Reparasjon og vedlikehold Koppi

Reparasjon og vedlikehold

Sørstraumen

Kontorrekvisita I  administrasjon

Driftskostn. og av- og

nedskrivninger

Annen driftskostnad

Kontingent samlaget

Deltakeravgift

Kontingent DFS

Kontingent Krets 1

Forsikringer

Gebyr bank

Annen kostnad

Endring i avsetning tap på

fordringer

Annen driftskostnad

Driftskostnader

Renteinntekt

Ãrsresultat

Avsatt til oppgradering Koppi

Årsresultat etter avsetning

Beløp

-17 650,00

-20 221,00

-19 982,00

-12 848,00

-7 223,00

-25 000,00

-7 256,69

-12 150,00

-5 871,00

-20 250,00

-5 210,00

-153 661,69

53 609,00

7 959,94

2 817,50

64 386,44

3 000,00

4 104,40

3 633,55

635,00

11 372,95

1 488,00

7 990,00

2 300,00

300,00

7 341,00

138,00

7 251,80

26 808,80

102 568,19

42.00

-51 135,50

70 000,00

18 864,50

Budsjett

-17 500

-20 000

-120 000

-10 000

-10 000

-15 000

-7 500

-12 000

-5 000

-15 000

-5 000
-137 000

55 000

10 000

3 000

68 000

3 000

4 500

7 500

3 500

1  000
19 500

1 500

5 000

2 300

300

7 500

250

10 000

26 850

114350

-22 650

22 650

0

Hittil ifjor

-33 952,30

-17 925,00

-36 214,00

-950,00

-1  000,00

-4 000,00

-6 504,94

-11 900,00

-4 583,00

-124 000,00

~810,00

-241 839,24

66 301,00

14 214,20

3 223,00

83 738,20

3 000,00

4 289,70

8 476,00

460,00

1 069,00

17 294,70

1 300,00

2 950,00

2 300,00

300,00

7 087,00

276,40

126 812,00

0,00

141 025,40

242 058,30

48,00

171,06
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Husflidforeninga  HANDLAGET
Alteidet

9  1 6 1 Burt] ord

ÅRSMØTE 2015

tirsdag 17. mars kl.  19.00  på Husflidsenteret på Alteidet.

Årsmøtesaker:
1.

.\'9*§^:'>.W!*°

Godkjenning av møteinnkalling og sakliste.

Valg av møteleder, sekretær og 2  til å underskrive protokoll.

Årsberetning 2014.
Regnskap for 2014.

Budsjett for 2015.

Innkomne saker

Valg av styre m.m

Gamle og nye medlemmer ønskes vel møtt.

Styret



Årsmelding for 2014.

Styret i Husflidforeninga HANDLAGET har i 2014 bestått av:

Leder: Mona Lehne

Nestleder: Gunnar Sollund
Sekretær: May Britt Simonsen
Styremedlem: Ingebjørg Jensen
Styremedlem: Sylvia Kaino

Varamedlemmer: Hermann Ellingsen, Trude Falch.

Regnskapsfører: Hermann Ellingsen Revisor: Helene Thomassen

Medlemstallet var 9.

Møter:

Styret har hatt 3 møter i perioden. Viktige arbeidsområder: Lørdagskaffen hver

måned, julelotteri og brøyting til Husflidshuset.

Aktivitet:
Lørdagskaffen har vært rimelig godt besøkt også i år. Loddsalget har tidvis vært

svært godt, og mange har kommet med gevinster. Takk til alle både for gevinster og
kjøp av nummer.

Julelotteriet ble som vanlig i år, nummersalg i bøker, trekning på lørdagskaffen før
jul.

Strikkesamlingene er byttet fra onsdag til tirsdag og fortsetter. Det har vært
strikkesamlinger både våren og høsten 2014, og de fortsetter også i 2015.

Snekkerverkstedet har vært i bruk en del også denne perioden.

Økonomi:
Underskudd på 3757 i perioden. Kommunalt tilskudd 2000 kr.
For øvrig vises til regnskapet for20l4.

For styret i Husflidforeningen HANDLAGET:

i, f;

Mona Lehne (leder) fs (Ã
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Utgifter 2014.

Alta kraftiag:

30.01.14  — -  — -  2030.24

28.03.14 -  — -  -  - 2133.68

31.05.14- - - - - 1694.75- ”

31.07.14 -  — - -  -  1359.35 y

30.09.14 - - -  — - 1126.93

30.11.14  -  -  -  — - 733.81 V’

Totalt 9088.76

Diverseutgifter:

26.04 Brøyting — — — — — — — — — — —200.-

29.03 utg. Iørdkaffe  — — — — — — —  351.-

O2.1O kaffekanner  — — — -  — -  -- 1338.— i

04.11 loddbøker  -  - -  -  -  -  — —— 673.— ‘

19.11 utg. l¢rd.kaffe  — -  — ~ -— 40.-

29.11 julemarked  -  — -  — — -  —— 1500.—

Forduftet kassebeholdning — — —  111.-

Totalt 4213.-

Bankgebyrer:

6+6+6+3+3+6+6+9+6+6+3+6+6  =  72.-

Avfallservicez

03.07.14-  - - - - - 513.-

    
 r f.. (L _ -1;

'*—~"’=.‘3.:~-T.*h}~ 3“~v.’§? ...---“"~'<.’\ Wii:
i 'x

i.

Hermann Ellingsen " Helene Thomassen

Forsikring:

02.01.14- - - 536.-

03-02-14- - - 536.-

03.03.14  — — —  536.-

01.04.14  — — —  536.-

02-O5.14  — — —  536.-

02.06.14  — — —  536.-

01.07.14  — — —  536.-

01.08.14 -  — —  536.-

01.09.14  — — - 536.-

02.10.14 -  — - 596.-

03.11.14- - - 594.-

O1.12.14——— 594.- ;

Totalt 6608.-

Kvænangen kommune:

20.02-- -  -

20.05- -- -

20.08-—--~

20.11

Totalt

- - 867.-

— —  867.-

-  867.-

-- 867.-

3468.-

Mona Lehne

å



Husflidforeningen HANDLAGET

Forslag til budsjett for 2015.

Utgifter:

Strøm 10.000
Forsikring 7.000
Ulike avgifter 4.500
Vedlikehold 2.800
Div. Utgifter 700
Totale utgifter 24.000

Inntekter:

Medlemskontingent l .5 00

Loddsalg 16.500
Off. Tilskudd 4.000
Husleieinntekter l .500
Materiellsalg 500
Totale inntekter 24.000
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Kulturmidler (KF-109)

Versjon: 20 (Produksjon) Status endret: 15.06.2012 14:19:26

lnnledning

Kommunen tildeler hvert àr midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, se kommunens
nettsider.

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer % Lt C

Foretak/lag/forening _ j . . . i V ; C  '_ ` I' "

J<_vCw\cu\cum 'Qt-clfeflttlfllr ”l Éftltflnt Im LL; flak
Adresse

Postnummer » ilwl
Poststed

TM" fnslatfla
Telefaks

Bankkonto L' :‘L

Eventueltforound/organisasjon som laget er tilsluttet .f I f  I  V  :_ V  A  n _) /5 /)_\/_ I: si...

Ncs;s1au>\1ETTs+c RE xx. il\ um W) i  MI\£a€% 1\>’Wt !\F( i\bLI\tD (N K?
Opplysninger om kontaktperson I  I

Fornavn .. I e/__

CA Hl til N t
Etternavn ,__ i m» N. R å  V

l (zt\\ t (N Ö
Adresse

P i i  KL ti \*':” \
‘H H

mm 9w%cS49a

Poststed

Rx; RF l CRD

E-ost ‘M N  L, ' .l _,_ ‘ I I W 7

p Ccrtllfllxft torv lmçl QlQr-tlllrlallíjll n .i Krflllnllr M  MC»
Tiltaket

Det søkes om tilskudd til _ j _

Ö  Drift av eksisterende tiltak Q  Reparasjon/vedlikehold Ø Nytt tiltak

Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til 7 (,  F I /9:,

>(:Ln’\-¥"k.; gamt i .L‘LQT\gBUm_€£, av' Wífàjgffiw HQITUWT Pt St’LL(,u.¢\ . \,“/i

“väl ccyfct Cxfljam re I\‘1_(LU«’\L,J§;x l(cp»;"£ (to h<:=S'tfr\,_0LLI lflcclflflàcjt LLfY
KCJN “til rmc* «cf: k}€‘§t{?‘€ llfl gu`gfjät>fluil~â Sann g-tjgjf* =~>;\ \T5¢,U_L4\ .\,/1’ r

ml «cfjnlx çkrtflilgfiw fit’ St fizmx fm‘w: m: vil bringer? 21 'til fin cm;-g m;“LLb;~pi‘ .KW
1 uliell lil/PCT C V“ \;\'t}*"3'JC€"”\ “NS fflknrtjl af- l SELVC myth LAC VU, (Stiv W’ ling?
2;{-xix:-L.~i»e"csxex’ter. Ofl v i 'lfiflfflci ~”--‘N å «lå» Stilte; ut .fm~l<l<ftlrtleel'/Clr+cr.` lfiâptrftnrle rist; r'
.å støtt? C-98 Shk cit m'4,<m c'0(>'rc~ttL\ulrV*lLvhl\gur§_L': ix‘! mm (tj (‘crazy IKzmn wlan,-

Søknadssum i, > _

)0 CM í
kr

Kulturmidler (KF-109) - side 1



Tilknytning til kommunen

Gjelder søknaden for et lag I en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen?

O Ja E Nei
Lagetlforeningen gir kulturtilbud innenfor

A Hele kommunen O Deler av kommunen O Flere kommuner

Sted(er)/omréde(r)

Aili, í iíx/Càltiifflrfxfllfi»

Navn pà kommunen(e)

Medlemmer

Antall medlemmer pr. 01.01.dette år

i %+"omi\«e med\<m>m(> (RI ?fr<€cr~%a*L) r ha Lilllf Dmtxmv( STK) 312111Hríiviiårtrileei
Kjønnsfordeling ,

U Bare gutter/menn l:l Bare jenter/kvinner jg Blandet

Hovedsekelig gutter/menn V H 1:] Hovedsakeligjenter/kvinner i

Aldersfordeling

Aktive medlemmer

Under 12 år 12 til 18 år Over 18àr

l5aswsive medlemmer I I

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

Støttemedlemmer

Kulturmidler (KF-109) - side 2



Under 12 år 12 til 18 år Over 18 àr

Inntekter/utgifter

Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskajäår.

Spesifikasjon av inntekter

Medlemskontingenter  R

Kommunale tilskudd

Andre tilskudd

15% cicci ens Urin mx ;<y;n>s2nxo\eg_;>
35 se,

Andreinntekter i  i e, i e år, t  f  b f "_ _ .  ä ._ _C\4‘trfu3‘\,+\ é

Iåi 35;? i Li ÉLC ticiciciiScácíi) ÅQFI ‘>0 (lítctiififitei Iicitiimcí) 3? 5% lørzictriiäfitiiiitvjfi)
Sum inntekter M « ~

I50» 5! boy fi o
Spesifikasjon av utgifter

Husleie

Egne arrangement

Kontingenter

LtO
Faste driftsut ifter , .  » -

g fiigäwiát .ut
Kurs/instruktør

Diverse utgifter fåq I

Sum utgifter g _ I

i  \  bat 3% (i V, i

Kulturmidler (KF-109) -  side  3
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ÅRSMELDING 2014 FOR KVÆNANGEN RIDKLUBB

ÅRsMøTE 2014

Årsmøtet ble avholdt på Kvænangen Produkter i februar 2014.

Her ble det tatt opp vanlige årsmØtesaker.

Til styret ble følgende representanter valgt:

Leder: Cathrine Torvund

Medlemmer: Jørgen Torvund

Ann Mari Rasmussen

Veronica Olsen

Trond Karlsen

Vara: Kjetil Haug

Marit Boberg

Ãret som har gått

I begynnelsen av året har vi hatt en del hester på stallen. Vi startet med 4 privathester og

rídeklubben sin egen hest. Så kom det en hest til, og på det meste hadde vi til sammen 6 hester på

stallen. Rideklubben sin egen hest var gammel og hadde ingen inntekt for klubben, og skulle egentlig

vært tatt bort sommeren 2013 av det forrige styret. Dette ble imidlertid ikke gjort, og siden hesten

ikke ble brukt og i tillegg ikke så ut til å ha det godt helsemessig, ble han avlivet i tråd med

mattilsynets forskrifter.

Rideklubben har i alle år vært veldig plaget med at hestene kommer seg ut av gjerdet om

vinteren og løper langs E6 - noe som har satt både hester og bilister i faret. Dette har skjedd på grunn

av at hele nedre del av beitet kun har bestått av strømtråd, mens resten har vært gjerdet inn. Om

vinteren har det vært lett for hestene å rive ned strømtråden. I løpet av våren/sommeren har vi har

hatt veldig mange dugnader for å få satt opp et nytt gjerdet. Kvænangen Utviklingsfond har støttet

oss økonomisk med 15 000 kr slik at vi har fått kjøpt inn reingjerde med tilhørende stolper og



kramper slik at vi kunne sette det opp. Dette er vi veldig takknemlig for. Vi ser likevel at det trengs en

del arbeid på det gamle gjerdet, og må mulig ta tak i dette til neste år.

Vi startet året med varetelling på Coop som innbragte oss ca 12 000 kr. Vi har arrangert

tradisjonell St. Hans feiring med godt oppmøte, og der fikk vi inn 10.070kr på salg av lodd, mat,

ridning og aktiviteter. Vi har også hatt lørdagsridninger med salg av vafler og pizza. Dette tilbudet

har vært populært blant barnefamilier, og det har også møtt opp folk som selv ikke vil ri, men gjerne

kjøpe seg noe å spise og se på aktiviteten på stallen. Videre har vi solgt lodd og vafler på butikkene,

og vi har bevertet/arrangert folkemøte for kommunen på Flerbrukshuset, og dette tjente vi 6000 kr

på. Vi har til sammen fått inn ca 40.000i  sponsorstøtte, og dette har hjulpet oss til å få hjulene til å

gå rundt på stallen.

Rideklubben blei begynnelsen av året forsøkt svindlet for kr. 7500 av et telefonselskap som

tok kontakt med forrige styreleder, og på lugubert vis fikk henne til å takke ja til et abonnement i en

telefonkatalog, noe som rideklubben på ingen måte hadde interesse av. Etter mye fram og tilbake

anmeldte forrige styreleder telefonselskapet, og etter det har vi ikke hørt mer om saken, og det har

sluttet å komme faktura fra dem i posten.

I løpet høsten ble  3  av hestene solgt/satt bort fordi eiere/fôreiere skulle begynne på

videregående skole, så det siste halvåret har det kun vært 2 hester på stallen, og dette har begrenset

aktivitetsnivået i og med at de to hestene er små shetlandsponnier som kun kan rides av små/lette

barn. l løpet av februar skal det komme en stor hest til stallen, og vi håper da på oppstart av

lørdagsridninger mv.

På høstparten kom også Mattilsynet på befaring til stallen. De hadde en landsomfattende

hestekampanje, og ønsket å ha tilsyn på stallen. De undersøkte alt fra hestehold, beitemark, gjerde

og stall, og de hadde utelukkende positive tilbakemeldinger, men ønsket gjerne at hestene skulle få

tilgang til termovarmet vannforsyning da de går på utegang.



Vi har også hatt 2 jenter fra Val VGS  i  praksis på stallen i en uke på nyåret. Dette ble avtalt

med forrige styreleder. De mosjonerte hestene, hadde ansvar for inn- og utslipp og måking. De

ryddet og ordnet også en del i stallen/forrom, så det var alt i alt et fint tiltak som fungerte bra.

Ting som ergiort dette året:

Varetelling på Coop

Arrangert/bevertet folkemøte for kommuneledelsen på Flerbrukshuset

Solgt vafler og lodd på butikkene i Burfjord og Sørstraumen

Arrangert feiring av St.Hansaften

Ryddedugnad ute på vårparten

Lørdagsridninger

Tømt møkkakjelleren

Ordnet feil på det elektriske anlegget inne

Ordnet feil på det elektriske ute

Ryddet forlageret

Ordnet grinda til beitet

10 X dugnader for å sette opp gjerdet

Vasket/spylt inni stallen

Vasket oppholdsrom, bad og garderobe

Bygget to nye grinder i forbindelse med vei til ridebanen og ut mot veien

Vi har fått en del støtte fra Kvænangen Utviklingsfond og fra kommunen via utviklingsmidler, og

dette har som nevnt bidratt til at vi har fått hjulene til å gå rundt. Vi ønsker at klubben kan arrangere

flere ridekurs idet påfølgende året, og håper at styret vil prioritere dette - både for å øke

hesteinteressen i kommunen, og samtidig bevare den interessen som allerede finnes.



Kulturmidler (KF-109)
Referansenummer: FVQY85

Registrert dato: 29.04.2015 15:31:41

Vedlegg ettersendes via post

Innledning

Komrgunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, se kommunens
nettsi er.

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

91 1847256

Foretak/lag/forening

Kvænangen Pensjonistforening
Adresse

Postnummer

91 63
Poststed

JØKELFJORD

Telefon

93096237

Telefaks

Bankkonto

47505032623
Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

Pensjonist Forbundet

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Odd
Etternavn

Hansen
Adresse

Postnummer Poststed

9163 JØKELFJORD

Telefon

93096237
E-post

od-4@online.no

Tiltaket

Det søkes om tilskudd til

9 Drift ev ekeiefereflde tittet-.

Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

Rekresjon og turer. Tilskuddet skal brukes til busstur eller biletter.

Søknadssum

5000
kr

Kulturmidler (KF-109) - side 1



Tilknytning til kommunen

Gjelder sknaden for et lag / en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen?

O Nei
Lagetlforeningen gir kulturtilbud innenfor

Q Hele kommunen

Medlemmer

Antall medlemmer pr. 01.01.dette år

63
Kjønnsfordeling

_, i _. i og

Aldersfordeling N

Aktive medlemmer

Under 12 àr 12 til 18 år

Passive medlemmer

Under 12 àr 12 til 18 år

Støttemedlemmer i  K

Under 12 år 12 til 18 år

Inntekter/utgifter

Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsàr.

Spesifikasjon av inntekter
Medlemskontingenter

4588
Kommunale tilskudd

0
Andre tilskudd

O
Egne arrangement

43000
Andre  inntekter

4500
Sum inntekter

52088

Spesifikasjon av utgifter

Husleie

2000
Kontingenter

0
Faste driftsutgifter

0
Kurs/instruktør

0
Diverse utgifter

56000
Sum utgifter

58000

Kulturmidler (KF-109) - side 2

Over 18 år

63

Over 18 år

Over 18 år
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ÅRSMELDING 2013

NHF Kvænangen legger med dette fram årsmelding for 2013.

Styrets sammensetning er:

Leder: Berit Bjørnholt Nestleder: Kirsten Lindbom Kasserer:  Svein  Gausdal

Styremedl: Hermann Ellingsen Styremedl. Aslaug Thomassen Styremedl: Håkon Thomassen

Styremedl: Mary Nilsen 1. varamedl: Lilly Simonsen 2.varamedl: Agnarlakobsen

3. varamedl: Else Marie Josefsen

Siden forrige årsmøte har det vært  8  styremøter og det har blitt behandlet 33 saker.

ø  Medlemstallet pr. 01. januar 2013 er på 76. En øking på 12 medlemmer.

ø  Vi har hatt 1 medlemsmøte i perioden. 32 medlemmer møtte.

ø  Det var påmeldt 31 medlemmer til julebordet i Tappeluft. Litt rot med transport også

denne gangen.

ø  Møteplassen er nå flyttet til Flerbrukshuset. Litt blanda erfaringer med bytte av sted, men

stort sett har det fungert som vanlig.

ø  Fiskeplassen blir mye brukt. Håkon Thomassen organiserer som vanlig vedhogst og

vedlikehold og sørger for at det er ryddig på plassen.

ø  Det er kjøpt inn en reiserullestol til laget. Den er nå stasjonert hos Berit.

ø  Regionkontoret iTromsø har fått støtte på kr. 8.000.-.

ø  Det er kjøpt nytt regnskapssystem til laget.

ø  Året 2013 ble det brukt kr 12.500.- til godtgjøring til styrets medlemmer. Styret vil

videreføre denne ordningen også for 2104.

ø  29 medlemmer reiste på en flott tur til Tyrkia. Laget dekket kostnader til ledsagere for 3

medlemmer.

ø  Økonomien er fremdeles god.

ø  Styret vil takke alle medlemmer for godt oppmøte og samarbeid i året som har gått.

36//If /(étC¢S€n ’3j'¢”1"o/('

Berit Kaasen Bjørnholt  »  leder

Burfjorddalen 0703.14



Årsmelding fra Burfjord IL sykkel, 2014

Tidlig på  året ble sykkelgruppa orientert  om  at en etappe av Arctic Race of Norway mest

sannsynlig ville  bli lagt til Kvænangen kommune.

Det ble på møte  i  Oslo 19.mai kunngjort at 3dje etappe ville gå fra Alta med målgang på

Kvænangsfjellet 16.august. Sykkelgruppa fikk en sentral rolle som støttespiller til

kommunen.

For å få fokus på sykkel kjørte vi i gang "Vi trives på sykkel". Seks torsdager møttes syklende

på forskjellige steder i kommunen for registering. Det ble også servert drikke og frukt som

var sponsa av Coop Marked og Matkroken. Kvænangen kommune og Sparebanken Nord-

Norge bidro også med kontantbeløp.  I  tillegg ble vi sponset med trekkepremier fra flere

hold. Stor takk til alle som bidro.

Hovedpremien som ble trekt under siste samling på Kvænangsfjellet 6.august gikk til Marit

Hogseth .

Arctic Race of Norway er et stort sirkus, ville vi klare å håndtere dette lokalt. Idrettslaget,

samt andre frivillige bidro på en særdeles glimrende måte. Vi må vel kunne si at det ble en

flott folkefest  i Nord-Troms  og vår kommune under tredje etappe.

Dessverre ble det aldri innkalt til noe evalueringsmøte etter Arctic Race of Norway.

Sykkelgruppa avvikla ikke "Kvænangsrittet" i  2014, men  "Gargofjellmarsjen" ble avholdt i

kjent stil 29.juni med  44  fornøyde deltakere.

Vi har ryttere på mange ritt i Troms og Finnmark. De presterer godt og setter klubben og

kommunen på kartet.

"sykkelstyret"
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Burfiord IL  Sykkelgruppa

Peltlddfl: 1-:12

Regnskapeår: 2014

Konto Tekst

Eiendeler

Omlgggmidler

Bankinnskudd, kontanter o.l.

1920 Bankinnskudd 4740.12.69947

SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.

SUM Omløpsmidler

SUM Eiendeler

Egenkapital og gjeld
Egenkggigl

Over-lunderskudd

8800 Udisponert arsresultat (underskudd)

SUM Over-lunderskudd

Opptjent egenkapital

2060 Annen egenkapital

SUM Opptjent egenkapital

SUM Egenkapital

Gleld

Kortsiktig gjeld

2990 Annen kortsiktig gjeld

SUM Kortsiktig gjeld

SUM Gjeld

SUM Egenkapital og gjeld

5/1 A,  .fn/gil- CÉC~I`

H/L  (5

daTax Foreningsakonomn Professmnal ‘-sersion 12.1.2975  -  O4 01 2045 @803

Inngående

balanse

32 983.62

32 983.62

32 933,52 V

32 983.62

0.00

0.00

-21 483.62

-21 483.62

-21 483.62

-11 500,00

.11050000

«11 500.00

-32983.62

'1

W‘

Dato: 04..

Side: ‘I

Reelt

l periode

-4 247.00

.4. 247,00

4  241.no

4  2n:7,oo

4247.00

4 247.00

0.00

0.00

4  247.00

0.00

0,00

0.00

4 247.00

 

0112015'

Utgående!

balanse

za 136.62

28 136.62»

za» 106.62
za 736.62

4 247.00

4  247.00-

-21 433.620

-21 4ag~,e2f~

-17 236262

-11 500.00

-11 Samna-

-11 500,00

~28 7.36..‘62

.fu

Side



Burfiord  IL  Sykkelgruppa

Konto Tekst

Driflsresultét

Driftsinntekter
Saigsinntekter

31 10 Arrangementsinnlektar

3120 Sponsing

SUM salgsinntekter

SUM Driftsinntekter

Driftskostnader
Varekostnad

4010 Startkontigenter

4110  Arrangementsutgifter

SUM Varekostnad

Andre driftskostnader

7410  Medlemskontingent

7450  Tilskudd

7770  Bank og kortgebyr

SUM Andre driftskostnader

SUM Driftskostnader

SUM Driftsresultat.

Finansinntekt og -kostnad

Finansinntekter

Renteinntekter

8050 Annen renteinntekt

SUM Renteinntekter

SUM Finansinntekter

SUM Finansinntekt og -kostnad

Årsresultat

Avsetninger

Arsresultat etter avsetninger

Resultat
Periode: 1  -  12

Regnskapsàr:  2014

Reelt Budsjett

i periode I  periode

-3  620.00 0,00

-26  500,00 0.00

-30  120,00 0.00

-30  120.00 0.00

2  180.00 0.00

18 71  1 ,00 0,00

20 891,00 0.00

3  500,00 0.00

10  000.00 0.00

0,00 20.848.013

13 500.00 20 848.00

34  391,00 20 848.00

4  271.00 20  848.00

-24.00 0,00

0.” -z4.oo o.oo

-24,00 0.00

-24,00 0.00

4  247,00 20  048.00

0.00 0,00

4  247,00 20  848,00

daiax  äåvrenzngsøkmrinnsi Wmiessional version  12  1 2975  - 04.131 2010  18.03

Dato:  04.01.2015

Side:  1

Avvik

i perioden

-3  620.00

-26 500.00

-30 120.00

-30 120,00

2 180,00

18 711,00

20 891,00

3  500.00

10 000.00

-20 848,00

-7 348.00

13‘ 543.00

-16‘ 577.00

-24.0.0

-24.00

-24.00

-24.00

-16  501  ,00

0,00

-16  601.00
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Regnskap Kvænangsbotn Grendehus 2014,

0rg.nr.989 060 473 kto.474O 3361468

Saldo 01.01.14

Inntekter og utgifter

Renteinntekter 2014

totalomsetning 2014

Balanse (beholdning

31.12.14)

Bank

319005,5

7589

502730 166007

336723

Husleie

4100

Fester

29486 49790

Kontingent Fjordpilken

4100 45814 94300

Eksterne

bidra

6000 24045,84



Forslag til budsjett 2015 Kvænangsbotn Grendehus

Beholdning pr. 1.januar 336723

Inntekter:

Fester: 20000

Fj ordpilken 45000

Renter: 6000

Kontingent 4000
Bidrag 10000
Husleie 5000

Sum inntekter: 100000

Utgifter:

Strøm: 12000

Fiber 2500

Avgifter 4500

Honorarer 5000

Forsikring 25000

Avfall + løpende ved1.hold 25000

Sum utgifter: - 74000

Ombygging handikaptoalett: - 40000

Ny saldo pr. 12.12.15 322723



ÅRSMELDING 2013 BURFJ ORD  IL  SKI  Styret har bestått av:

Leder: Jorunn Farstad

Sekretær: Anette Blomstereng

Styremedlem:

Vara: Merethe Bjerk

Vara:

Regnskap/ Økonomi: Jenny Fyhn  (  ikke møteplikt i styret)
Valgkomiteen: Ole E, Trygve og Trine K.

J ulemarknaden: Stend Anne Mone. Kjøkken, Jenny og Jorunn

Lotteri: Jon Arne. Hjelpere med premier, Merethe, Jorunn, Jan Otto, Anette

Onsdagsrenn: Merethe

Trening: Brit Anne, Anette, Ole og Kristin Anita og Daniel B.L. Ivar Henning

Vedlikehold og løypekj øring: Dag Åsmund og Arne B.

Burfjordrennet: Inger premiene og Dag Åsmund rennleder

Tidtakere: Bernt, Espen V, Rolf, Tore

Det har vært avholdt  3  styremøter og behandlet 7 saker.

Inneværende år har vi hatt 2 seniorløpere. I aldersbestemt klasse har vi hatt 2 løpere som har

reist på renn, mens vi har hatt til sammen rundt 50  -  60 barn som har deltatt på Onsdagsrenn.

Burfiordrennet har tradisjonelt vært populært å delta i også blant de aldersbestemte, dette så vi

også i år.

På treningene gjennom vinteren har vi hatt med mellom  8  og 12 aldersbestemte, og ca 5

voksne. Ski leken for de aller yngste ble det bare to med på til slutt, de resterende gikk over til

fotball.

På seniorsiden har vi fått vist oss litt fram også i år. NM stafetten og Vasalopet satte oss på

kartet.

Også høsten 2013 hadde vi et stort lotteri. I desember arrangerte vi julemarknaden på

tradisjonelt vis. I tilegg har vi hatt varetelling på matkroken.

Våre faste sponsorer er. Det er matkroken, Sparebank 1, J økelfiord laks, Coop og Statsskog.

Denne vinteren har løypene vært preparert av Dag Åsmund og Arne B. Jon Arne, Ivar, Rolf

med flere har kjørt løypa til Baddereiet.

Vi er fremdeles med i Telenor karusellen, og benytter onsdagsrennene til det. Vi fikk ogsåi år

alle premiene gratis gjennom dem, og hadde en fin premieutdeling under siste onsdagsrennet i

april.

Styret takker for samarbeidet i året som er godt, og jeg takker for meg som leder i Skigruppa.

Med vennlig hilsen

for styret

Jorunn Farstad



Protokoll fra årsmøte i Burfjord IL ski

Burfjord 01.09.2014

Sak 1.

Sak 2.

Sak 3.

Sak 4.

Godkjenne de stemmeberettigede

Tilstede 7 stemmeberettigede ved starten av møtet.

Følgende hadde ordet i saken: Jorunn

Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Innstilling: forslag fra styret, innkalling og saksliste godkjennes

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt  2  representanter til å

underskrive protokollen

Innstilling: Ingen innstilling fra styret

Følgende hadde ordet i saken Jorunn

Vedtak:

Som dirigent(er)/ordstyrer(e) ble Jorunn enstemmig valgt.

Som sekretær(er) ble Anette enstemmig valgt

Til å skrive under protokollen ble Gunn og Brit Anne enstemmig valgt.

Behandle skigruppas årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Innstilling: Ãrsberetningen for 2013 godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Jorunn

Vedtak:
Enstemmig vedtatt..

Ãrsberetningen for 2013 vedtas uten tilføyelser:



Sak 5. Behandle skigruppas regnskap i revidert stand

Innstilling: Skigruppas regnskap godkjennes i sin helhet.

Følgende hadde ordet i saken: Jenny

Seniorkontraktene for 2013 må avklares.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker

Sak A. Brit Anne redegjør for midler som hun har søkt på og fått tilslag på kr. 15 000,

i tre år framover. Disse skal gå til lavterskeltilbud til ungdom, ved allsidig trening.

Innstilling:

Vedtak:

Sak B. Vedlikehold/ løypekj øring høre med Arne Berg om å være hovedansv.

Eventuelt lage lister over kj ørere, og hvem kjører når tid.

Innstilling:

Q Vedtak:

Sak 7. Valg

a) Valgkomiteens innstilling på leder: Ingen

Forslag på Ole
Vedtak: Ole Engerbretsen enstemmig val gt

b) Valgkomiteens innstilling på kasserer: Jenny Fyhn

Vedtak: Jenny Fyhn enstemmig valgt



c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:

Anette Blomstereng og Kristin Anita Hansen. Vara: Brit Anne Engerbretsen

Vedtak:

d) Valgkomiteens innstilling på revisorer: Rolf Hj elness og Jan Otto Johnsen

Vedtak:

e) Styrets innstilling på klubbens representanter til ulike ting og møter: Forslag:
Julemarknaden: Stend: Anne Mone Kjøkken: Jorunn og Jenny

Lodd: Bestilling av loddene: Jon Arne og han snakker med Nordtro sport

Premier;

KP: Jorunn

Hotellovernatting Alta: Anette

Materialhandel: Jorunn

Kafe E6: Jorunn

Hotellovernatting Tromsø: Anette

Banken: Jenny

Oppfordrer også andre til å be om premier når dere er på sportsforretninger

Gi tilbakemelding til Jon Arne i utgangen av september.

Lister for onsdagsrenn- Kristin Anita, husk avslutning i hallen på skolen

Trenere: Brit Anne, Ole, Kristin Anita, Anette, Ivar Henning

Vedtak: enstemmig vedtatt

f) Styrets/ valgkomiteen innstilling på valgkomité: Ingen

Forslag på Merethe Bjerk og Ole Morten Skum

Vedtak:

Ole Morten og Merethe enstemmig valgt. Valgkomiteen kan selv ta med seg en til om

ønskelig,

Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak  3.
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Årsbudsjett h Dato: 23.04.2015

Ragnskapz Burfiord u. Skigruppa
Beskrivelse:

V Konto Navn Type Totalt

3000  lnntekter fra oppdrag Inntekt -15  000,00

3020  Samarbeidsavtaler Inntekt -15 000,00

3110  Arrangementsinntekter Inntekt -129 400,00

3200  Startkontingent onsdagsrenn Inntekt -3 380.00

3210 Startkontingent Burtjordrennet Inntekt -11 380,00

3300 Til topps  i  Kvænangen Inntekt ~3 000,00

3332  Høstiotteriet Inntekt -16 250,00

3900  Annen inntekt Inntekt -40  750,00

4010  Startkontigenter Utgift 13  495,00

4020  Andre kostnader lengre turer Utgitt 32 748,94

4110  Arrangementsutgifter Utgitt 43 220,16

4160  Utgifter seniorer Utgift 57  767,59

4170  Andre skisamlinger Utgitt 3 002,50

6340  Lys, varme vedr. lokaler Utgift 2  270,80

6560  Rekvisita Utgift 21  361,00

6620  Reparasjon og vedlikehold utstyr Utgift 56  439,00

6890  Annen kontorkostnad Utgift 2  958,00

7000  Drivstoff til løypeutstyr Utgift 15  303,00

7040  Forsikringer løypeutstyr Utgitt 5  239,00

7090  Årsavgift løypeutstyr Utgift 830,00

8050  Renteinntekter bankinnskudd Inntekt -11 1,00

daTax Foreningsøkonomi Professional Versjon  12.1 .2975  -  28.04.2015 22:06 Side 1
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Burfiord iL Skigruppa Ba la “Se Dato: 25.04.2015

Periode: 1 -12 Swe: 1

Regnskapsår:  2014

Inngående Reelt Utgående

,§3!1E?.....I?'S§¥,. , _. , Manse i  Periode Manse

Eiendeler

Anleggsmidler

Varige  driftsmidler

1 150  lnvesterlngeri  ny lysløype  2010 W76 655.50 0.00 876  658,50

1220  Trákkemaskin 243 750.00 0,00 243 750.00

SUM Varlge driftsmidler 1 120 408.50 0,00 1 120 408.50

SUM  Anleggsmidler 1 120 408.50 0,00 1 120 408,50

Omløpsmidler

Fordringer

1500  Kundefordringer ~5 000,00 5 000.00 0,00

SUM  Fordringer -5 000,00 5 000,00 0.00

Bankinnskudd, kontanter o.l.

1920  Bankinnskudd  4740533015920 128 788,28 -67 738.29 61 049,99

1930 Bankinnskudd 47’40.13.08888 58 971,00 -58 888,00 83.00

1940  Bankinnskudd  4740.10.01707 136 358,44 ~11 782.95 124 575.49

SUM  Bankinnskudd. kontanter o.l. 324 117,72 -138 409,24 185 708,48

SUM Omløpsmidler 319 117,72 -133 409,24 185 708.48

SUM  Eiendeler 1 439 526.22 -133 409,24 1 306 115,98

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Over-funderskudd

8800  Udispcnerl ársresultal (underskudd) 0.00 38 471,24 38 471.24

SUM Over-Iunderskudd 0,00 38 471,24 38 471,24

Opptjent  egenkapital

2050  Annen egenkapital -1 344 588,22 0,00 -1 344 588.22

SUM  Opptjent egenkapital -1 344 586,22 0.00 -1 344 588,22

SUM  Egenkapital -1 344 588,22 38 471,24 -1 306 116,96

G eld

Avsetning for  forpliktelser

2110  Avsatt  fra  kronerulling  til  Tràkkemaskin/garasje -57 938,00 57 938,00 0.00

2150  Avsatt  til servicelbelteskifi  trákkemaskin -35 000,00 35 000,00 0,00

SUM  Avsetning for  iorpliktelser ~92 938,00 92 938,00 0.00

Kortsiktig gjeld

2990  Annen kortsiktig gjeld -2 000.00 2 000.00 0,00

SUM  Kortsiktig gjeld -2 000,00 2 000,00 0.00

SUM  Gjeld -94 938.00 94 938.00 0,00

sum Esenkamtaiossield H f   i .._.:3,439526-24°; 1§§49.9s24 -1.,§96116;2.B
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Burfjord  IL Skigruppa

Konto  Tekst

3000

3020

3030

3110

3200

3210

3300

3331

3332

3400

3900

4010

4020

4110

4150

4160

4170

4240

6340

6560

6620

6621

681 0

6890

7000

7040

Salgs- og driftsinntekt

Salgsinntekter

inntekter  fra oppdrag

Samarbeidsavtaler

‘filskudd

Arrangementsinntekter

Startkontingerit onsdagsrenn

Startkontingent Burflordrennet

Til  topps  i  Kvænangen

Skilotteriet

Høstlotteriet

Tilskudd til drift

Annen inntekt

SUM Salgsinntekter

SUM  Salgs- og driftsinntekt

Varekostnad

Varekostnader

Startkontigenter

Andre  kostnader  lengre turer

Arrangementsutgiñer

Utgifter juniorer

Utgifter seniorer

Andre skisamlinger

Innkjøp av glider, klister  og festevoks

SUM  Varekostnader

SUM Varekostnad

Andre  driftskostnader

Kostnad  lokaler

Lys.  varme  vedr. lokaler

SUM Kostnad  lokaler
 

Verktøy, inventar  og drlftsmateriale  som  ikke  skal  aktiveres

Rekvisita

SUM  Verktøy, inventar og driflsmaterial

Reperasjon og vedlikehold

Reparasjon og vedlikehold utstyr

Servicelbeiteskift trákkemaskin

SUM  Reperasjon og vedlikehold

Kontorkostnader, trykksaker  o.l.

Data/EDB  Kostnad

Annen kontorkostnad

SUM Kontorkostnader,  trykksaker  o.l.

Kostnad transportmidler

Drivstoff til løypeutstyr

Forsikringer løypeutstyr

   

Resultat detaljert
Periode:  1 - 12
Regnskapsàr:  2014

Real: Budsjett

i  periode l periode

-19 500,00 -15 000,00

0,00 -15 000.00

-5 000,00 0,00

-72 670,00 -129 400,00

0,00 -3 380.00

-ô 480.00 -11 380.00

-2 000.00 -3 000.00

-11 250.00 0.00

0,00 —1$ 250,00

-12 000,00 0,00

-2 792,60 -40 750,00

-131 692,60 -234 160,00

-131 692.60 -234 160,00

B  398,00 13 495,00

0,00 32 748,94

25 790,89 43 220,16

5  500,00 0,00

95 489,00 57 767,59

0,00 3  002,50

4 145,00 0,00

. 1.29 322 5.2», 2.2... .M .. ,J59..?.,§5;1§..,,

0.00 2  270,80

0,00 21  361.00

6 474,00 56 439,00

18 730.00 0.00

25204.no ”Wåè7Á1/39.0o

1 192.00 0,00

0,00 2 958.00

15 398,00 15 303,00

0.00 5 239.00
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Dato:  28.04.2015

Side:  1

Avvik

i  perioden

-4 500,00

15 000.00

-5 000,00

56 730,00

3 380,00

4 900,00

1 000.00

-11 250.00

16 250,00

-12 000,00

37 957.40

102 467,40

-5 097,00
-32 748.94
-17 429,27

5 500,00
37 721,41
-a 002,50
4 145,00

ifrå' sfigo

1:10 911

-2 270.80

270,30

-21 361,00

-21 361.00

-49 965,00

18 730.00

-31 235,60

1  192,00

~2 958,00

140562250..

95,00

-5 239,00

Side  1
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Burfiord IL Skigruppa

Konto Tekst

7090 Arsavgifl leypeutstyr

7455

7500

8050

8400

SUM Kostnad transportmidler

Kontingent og gave

Tilskudd idrettslag

SUM Kontingent og gave

Forsikringspremie, garanti- og servicekostnader

Fovsikringspremie

SUM Forsikringspremie, garanti— og sei

SUM Andre driflskostnader

Finansinntekt og -kostnad

Finansinntekter

Renteinnlekter bankinnskudd

SUM Finansinntekter

Diverse andre konti

Inntekter kronerulling Trákkemaskin

SUM Diverse  andre  konti

SUM Finansinntekt og -kostnad

Resultater
Sum salgs- og driftsinntekter

Sum totale driftskostnader

Sum finansinntekt og -kostnader

Arsresultat

Avsetninger

Årsresultat etter avsetninger

  
-  éÃslos

-59  938,00

-131 692,60

247 750,89

-77 587,05

38  471,24

0,00

38 471 .24

daTax  F  oreningsøkonomi Professional Ver;j;3mrAa7:7:;1.2975 - 28.04.2131  5  22:01

i” zéiäaajooiiii
-77 527-0%

-234  160.00

254  634,99

-111.00

20 363,99

0,00

20 363,99

Resultat detaljert
Periode:  1 -  12

Regnskapsår:  2014

Realt Budsjett

i perioda i periode

850,00 830,00

llllll 'i 1e 24a.on 21 37251500”

59  784,00 0,00

i

6 000.00 0.00

6  000,00 0,00

108  428,00 104 400,80

 

Dato:  28.04.2015

Side: 2

Avvik

i perioden

20,00

W:§3W1""2‘é4¢g.”t5.o

59 784,00

”"§§?é¥i,6’o

6  000,00

6 000,00

4  027,20

 
459 935.00

:77 4.,7.§.-.95
 

102 467,40

-6  884,10

-77 476,05

18  107,25

0,00

18  107,25

“Side  2



Saldooversikt

Regnskap:  Burfiord iL  Skigruppa

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2014 til 31.12.2014

_ Konto  Kontonavn

1150

1220

1500

1900

1920

1930

1940

2050

2110

2150

2990

3000

3030

3110

3210

3300

3331

3400

3900

4010

4110

4150

4160

4240

6620

6621

6810

7000

7090

7455

7500

8050

8400

lnvesteringeri ny lysløype 2010

Tràkkemaskin

Kundefordringer

Kasse. kontanter

Bankinnskudd 4740153065920

Bankinnskudd 4740.13.08B88

Bankinnskudd 4174111001707

Annen egenkapital

Avsatt  fra  kronerulling til  Tràkkemaskinlgarasje

Avsatt til  servioe/belteskifl tràkkemaskin

Annen kortsiktig gjeld

Inntekter fra oppdrag

Tilskudd

Arrangementsinntekter

Startkonlingent  Burfjordrennet

Til  topps  i  Kvænangen

Skilotieriet

Tilskudd  til  drift

Annen inntekt

Stattkontigenter

Arrangementsuigifter

Utgifter juniorer

Utgifter seniorer

innkjøp av glider, klister  og festevoks

Reparasjon  og vedlikehold utstyr

Serviceiheiteskift trákkemaskin

DataIEDB  Kostnad

Drivstoff til løypeutstyr

Årsavgift løypeutstyr

Tilskudd idrettslag

Forsikringspremie

Renteinntekter bankinnskudd

inntekter kroneruliing Trákkemaskin

Type

Aktiva

Aktiva

Aktiva

Balanse

Balanse

Balanse

Balanse

Passive

Passive

Passiva

Passive

inntekt

Inntekt

inntekt

inntekt

inntekt

Inntekt

inntekt

inntekt

Utgitt

Utgitt

Utgifi

Utgitt

Utgifi

Utgitt

Utgitt

Utgitt

Utgitt

Utgitt

Utgift

Utgitt

inntekt

inntekt

inng. balanse

876 658.50

243 750,00

-5 000.00

0,00

128 788,28

58 971.00

136 358.44

-1 344 585,22

~57 938.00

-35 000,00

-2 000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

ForeningsøkontçniMProiessional Versjon  12.1.2975  -  28.04.2015 22:13

Debet

0.00

0.00

24 500.00

B 500.00

154 633.60

896.00

6  717,05

0,00

57 938.00

35 000,00

2 000.00

0.00

0.00

8 500.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

9 303.00

25  790.89

5 500.00

95 489.00

4 145,00

6 474,00

18 730.00

1 192.00

15 398.00

850.00

59 784,00

5 000,00

0.00

0,00

541 34354

Kredit

0,00

0.00

19 500,00

8 500.00

222 371,89

59 784.00

18 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 500.00

5 000,00

81 170,00

6 480.00

2 000.00

11 250.00

12 000.00

2 792.60

905,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

7 649,05

69 938.00

547 340,54‘

Data: 28.04.2015

0,00

0,00

5 000.00

0.00

J57 738,29

-58 888.00

-11 782,95

0,00

57 938.00

35 000.00

2 000,00

-19 500,00

-5 000,00

-72 670.00

~6 480,00

~2 000.00

-11 250.00

-12 000,00

-2 792,60

8 398,00

25 790.89

5 500,00

95 489.00

4 145,00

6 474.00

18 730.00

1 192.00

15 398,00

850,00

59 784.00

6 000.00

-7 649,05

-69 938,00

0.00

1

Bevegelse Utg. balanse

876 658,50

243 750,00

0.00

0.00

61 049.99

83,00

124 575.49

344 586.22

0,00

0.00

0.00

-19 500.00

-5 000.00

-72 670.00

-6 480.00

-2 000.00

-11 250.00

-12 000.00

~2 792,60

8 395.00

25 790,89

5 500,00

95 489,00

4 145.00

6 474,00

18 730,00

1 192,00

15 398,00

850.00

59 784,00

6 000,00

-7 649.05

-69 938,00

' 6,66

Side i
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Årsmelding Burfjord idrettslag. Fotball 2014

Styret 2014

Bernt Mathiassen, leder

Brit Anne Engebretsen, kasserer

Elin Oppheim, Sekretær

Lene Paulsen, styremedlem

Ole Morten Skum, styremedlem

Vinjar Solheim, ungdoms representant

Trenerellagledere

Mygg: Paul G. Karlsen og Charlotte Skum

Lillegutter: Espen Vidjeland og Kurt O. Karlsen

Minigutter: Espen Vidjeland

Minijenter: Jørgen Torvund

Småjenter: Ole Engebretsen og Britt Anne Engebretsen

Smågutter: Kurt O. Karlsen

Guttelaget: Espen Johnsen

Styret takker alle for innsatsen og for tid som er brukt på treninger, turneringer

og kamper, gjennom en lang fotballsesong. Ca. 95 spillere har vi hatt i de

forskjellige årsklassene i år. Det er holdt 5 styremøter og behandlet ca. 40

saker. Av saker som kan nevnes er sponsorstøtte Marin Harvest og Norway cup.

Et stort antall aktive i de yngste årsklassene, lover godt for fotballen i årene

som kommer.

Noe som også har vært positivt, er at klubben greier å holde aktivitet i alle

årsklassene og at vi greier å tilby alle et tilbud. (samarbeid med Øksfjord og

SørØy/Glimt).



ÅRSBERETNING FRA  DE  FORSKJELLIGE KLASSENE VED TRENERNE.

MEE
Sesongen 2014 har mygglagene hatt 25 spillere.

Tidligere har gutter og jenter trent sammen, men når gruppa ble så stor så vi

oss nødt til å dele inn guttemygg og jentemygg. Treningene har godt fint etter

at gruppene ble mindre.

Begge lag har deltatt på St. Hans turneringa, Altaturneringa og

Bakkebyturneringa. Gjennomføringen av turneringene har gått fint med hjelp

fra Minigutter i noen kamper. En stor takk til foreldre som har stilt opp når det

trengtes.

Hilsen Paul og Charlotte.

Minigutter/ Lillegutter

2014 sesongen

Trener miniguttene: Espen Vidjeland

Trener lilleguttene: Espen Vidjeland og Kurt Karlsen

På begge lagene har foreldregruppene bidratt veldig mye.

Begge lagene har deltatt i St. Hans turneringen i Nordreisa, Altaturneringen og

Bakkebyturneringen. Samt seriespill.

I tillegg deltok lilleguttelaget på ei turnering i Finnmarkshallen på vårparten.

På begge lagene har vi vært nødt til å benytte oss av disp.spillere for å kunne

stille lag i flere kamper, da vi har få spillere.

Treningen inn til sesongen startet tidlig i januar i idrettshallen, med å legge

treningsgrunnlaget for sesongen.

Mange av spillerene har hatt en flott utvikling, noe som gjenspeilet seg i mange

fine resultater.



Miniguttelaget mottok i Bakkebyturneringen året Fair-play pris og som vi er

veldig stolte av.

I flere år har vi deltatt i de samme turneringene og det har nærmest blitt en

tradisjon. Burfjord har deltatt med mange lag og blir lagt merke til. Spesielt at

så mange foreldre blir med og engasjerer seg rundt barnas aktiviteter, blir lagt

merke til av andre klubber. Dette er også en stor fordel for spillerne å ha

engasjerte foreldre, for å opprettholde interessen for idretten.

For 2015sesongen er vi blitt litt færre spillere og utfordringen blir å stille lag i

begge overnevnte årsklasser.

Uansett så er vi i gang med trening for begge lagene.

For min del er det kun aktuelt å trene 1 lag i denne sesongen.

Mvh.

Espen Vidjeland

Mini'lenter

Vi startet opp med treningen i februar. Med 8 spillere. Serien startet opp med

kamper allerede i mai. Flott innsats fra alle som resulterte i flere seire enn tap.

Bare Skjervøy var altfor sterke for oss i alle kamper.

Vi deltok også på St. Hans turneringen, Altaturneringen og Bakkebyturneringen.

Flotte kamper her også. Under Altaturneringen fikk mange av oss en forsmak

på hvordan det er å spille for Lillejenter ettersom vi lånte bort spillere til dem.

Jentene harjobbet hardt i år og mange har utviklet seg veldig bra i året som har

gått. Vi måtte låne noen spillere fra siste års mygg innimellom. De har vært

kjempegode og viktige reserver for oss. No gleder vi oss til 2015-sesongen med

nye kamper og der noen av oss har gått opp til Lillejenter. Mange nye spillere

har også kommet til minijentene med ny trener. Vi Ønsker oss lykke til videre.

Hilsen Jørgen



Lilleienter

Laget har det meste av sesongen bestått av 8 spillere, hvor av 2 overårige. Vi

ble påmeldt som et 5èr lag. Spilte 3 kamper som dette på 5èr bane, resten av

sesongen har vi spilt med 6 og 7 spillere på 7èr bane. Dette fordi både vi og de

andre lagene foretrakk en større bane å spille på. Vi har hatt 15 kamper i

seriespill og deltatt på St. Hans turneringen og Alta turneringen. Har for det

meste spilt jevne spennende kamper, selv om det har blitt mange tap. Vi har

trent hver onsdag både inne og ute. Har samarbeidet med småjentelaget på

treninger i sommer, noe som gjorde at vi fikk bedre spilletrening. Mange flinke

og ivrige jenter og samarbeidsvillige foreldre©.

Mvh Irene

Småjenter

Vi har deltatt i seriespill og to turneringer. Vi har hatt 9 faste spillere og noen

på lån fra Skjervøy og Øksfjord. Trener har vært Ole Engebretsen og oppmann

har vært Brit Anne Engebretsen. Vi har spilt med en god del dispspillere og det

har vært litt vanskelig på høstsesongen å stille lag. Sportslig har sesongen vært

sånn passe, men med en opptur i Altaturneringa der vi tok oss videre i B-

sluttspillet. Det har vært mye kjøring for treneren i og med at det er to lag fra

Lyngen med i serien. Det er ingen spesielle forhold som jeg vil sette lys på.

Spillergruppa er spredt over et stort geografisk område og fotballaget har vært

en viktig sosial arena, kanskje viktigere enn man skulle tro. Laget fortsetter

videre, men nå med ny trener. Takk for meg i denne omgang.

Ole Engebretsen

Smågutter

2014 var et flott fotballår for småguttene.vi startet treninga i januar. Til

sammen var vi 12 spillere og alle var veldig positive og veldig pliktoppfyllende,

stabilt oppmøte på treninger.vi deltok i seriespillet med gode resultater.

deltok også på Nordnett cup i Alta, St. Hans turneringa i Nordreisa,

Altaturneringa, Biltrendcup i Nordkjosbotn, og Bakkebyturneringa.



Kurt K

Gutter

Hei, har vert så heldig og fått vert trener for Burfjord IL sitt guttelag fra jan/feb.

- nov. 2014 Det har vert en kjempe hyggelig og bra sesong og hatt et helt

fantastisk samarbeid med Sørøy/Glimt og Øksfjord.

Deltok på Nordnet-cup i slutten av april begynnelsen av mai som blei en stor

suksess med seier i første turnering!

Norway cup i slutten avjuli/begynnelsen av august ble en kjempe fin

opplevelse med god samhold og kjempe fin fotball. Vi kom mye lengere i

turneringen enn vi hadde trua på så det var en ubeskrivelig bragd!

Alta turneringen ble ikke en like stor suksess med skuffende tap, men guttene

var like fornøyd. etter stor suksess i Norway cup betydde det inget!

Bakkebyturneringa gikk også nesten komplett, tapte finalen på straffespark

mot Skjervøy.

Sesongen var veldig bra. Guttene hadde nok litt stor selvtillit og trudde dem

skulle vinne serien, men den spilte kjempe fin fotball og hadde det hyggelig og

sosialt i lag. Samarbeid med Sørøy/Glimt og Øksfjord hadde også positiv

virkning når noen av guttene flyttet til Alta og gikk på skole, da var noen riktig

godt kjent så den sosiale samarbeidet fortsatte!

Har vert et bra og lærer rikt år og ingen negative tilbakemeldinger.

mvh. Espen Johnsen

Qkonomi

Fotballgruppa har en nokså god økonomi. Ãrets verdeturnering ga et overskudd

på kr.:  77  079,-

Det medfører at vi også til neste år, kan gi et godt tilbud innen aldersbestemt

fotball i Kvænangen.

Fortsatt er det Verddèturneringa som er bærebjelken for økonomien til

fotballgruppa. Men vi ser at vi har ett større forbruk enn det vi greier å få inn,



så derfor må vi begynne med å se etter andre inntektssider som for eksempel:

lotteri, lørdagskaffe, andre arrangementer

Generelt

Slitasjen på gressbanen begynner å bli betydelig, og en stor renovering må

snart påregnes, om vi fortsatt skal ha en gressbane. Mange lag og en stor

uorganisert aktivitet på sommeren, setter sine spor. Gressbanen er stort sett i

bruk uten noen begrensninger, og åpen for alle.

Styre har diskutert kunstgressbane på Stadion og der kan jeg opplyse at det er

opprettet en gruppe bestående av Tom-Hugo Pedersen, Reidar Eilertsen og

Gunn Blomstereng som jobber med å få realisert kunstgressbane sommeren

2015 i samarbeid med Kvænangen kommune.

Uorganisert aktivitet ser klubben også på som svært viktig. Mange barn og

voksne møtes og er med på å skape samhandling og samarbeid på tvers av

bygdene, og fotballen er med på å skape ny nettverk. Disse nettverkene

kan/har gitt ringvirkninger på andre områder, blant annet i form av samarbeid

om kulturarrangementer (Verddé).

Vi takker våre sponsorer som har støttet oss i 2014

Kvænangen kommune, Matkroken Burfjord,

Jøkelfjord Laks /Marine Harvest

Til slutt vil styret takke alle spillere, trenere, lagledere og foreldre/foresatte for

innsatsen. Og jeg vil ønske dere et vellykket fotballår 2015.

Takk for meg.

Bernt Mathiassen

Leder fotballgruppa



Regnskap Burfjord idrettslag 2014

Navn  konto Budsjett

2013

Turneringer 28 000

Til sammen:

Trener/ Iedergodtgjøring 24 000

Til sammen:

Kontor/ porto 700

Til sammen:

Premier / gaver avslutning 10  O00

Til sammen:

Forklaring

Guttelag, norway—

cup

Altatur, campingv,20stk

Får igjen  4500, 15 stk

Altatur. skole

Altatur, småj

Altatur. Minij.

Altat. Mygg g

Alta  mygg]

St.hans Mini]

St.hans MyJ

St.hans, MyG

St.hans minig

St.hans camp. 3stk

Nornettcup, 2 lag

Altatur. Kl. F

Altat. Kl. G

Norway-cup, fra

trekt lag, bensinp.

St Hans, påm.avg.

Altat. KI.H

Bakkeby

Nordkjosbotn

Leder Bernt

Kasserer + oppm,

Brit Anne

Trener Ole

Trener Espen V.

Trener Kurt K.

Trener Espen]

Trener Jørgen

Oppmann Anette

Oppmann Karen L.

Trener Paul

Trener Irene

Oppmann Charlotte

Porto, Kv.kommun

Gaver avslutning

2013

medalje

Bilagnr.

10

16

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

31

34

35

45

47

52

59
65

77

72

78

74

73

64

81

82

79

84

80

85

4

71

Utgifter Inntekter

25 000

6000

1600

1200

1000

1000

1000

900

900

900

900

300

2600

1200

1200

5820

3300

1000

9000

850

65  670

3000

4500

1500

4500

4500

3000

1500

1500

1500

750

1500

750

28500

15367

825

16 192



Felles Iagutgifter

Tilsammen:

Varekjøp

Bevertning

Til sammen

Drift bane

Til sammen:

Utstyr lag, førstehjelp

24 000

95000

2000

5000

8000

Clubassist, vester

Dommer, Karoline

Dommer August

Dommer August

Dommer Karoline

Troms fotballkrets
Delt m. A-Iag 4900

Byggtorget, div

Dommer Rune

Premieskapet,

Vímpler

Dommer, Rune

Dommer Rune

Spilleroverg., Asgeir

Sport 1, is, småg

Rolf, utlegg ferge

Rolf, utlegg ferge

Dommer, Ola

Dommer, Ola

Materialhandelen,

kabel

Troms Fotballkrets

Ica

ica

Ica

Ica

Ica

Materialh.

BAE, pizza

Ica, Verddeturnering

Ica,

Ica

Ica

Ica

Ica

Vekflepenger,Verdde

Materialh. grill

Beger, laks

Beger/kjøring Iaks

garasje

Agilitas, sokker

Nordreisa Apotek,

guttelag

Flortex, guttelag

Flortex,

8

11

12

13

14

15

32

36

46

54

55

56

58

60

61

62

63

86

U1KD

18

48

49

57

67

69

83

89

30

33

50

66

3

17

37

51

68

1197

836

350

350

787,40

12600

2080

1036

3822

1036

1036

400

451

458

412

350

350

921

5500
33  972,40
274410
73,80
297,40
217Q8O
366,60
71,58
5000
68864
277,10
136590
147,50
1o5a5o
79,20
32000
1539
1507
1507
119o7q48

0

8000

8000

2995, 50

419

380

1039



Til  sammen:

Kurs/utdanning 5000

Til sammen:

Tilskudd, 9000

Til sammen

Verddeturnering 190OOO

Til sammen

Kiosksalg, div inntekter 3000

Til sammen:

Sum utgifter til sammen:

Sum inntekter til sammen:

Baller,isposer,guttelag

Flortex, isposer, guttela

Kjøring c-lisens

Toppidrettsuka

Toppidrettsuka

Kvænangen,

kommunalt tilskudd

Innskudd

Innskudd

Innskudd

terminal

Terminal

kiosksalg

Campingvogn,

altaturnering, 15

vogner  x 300kr

Trekt  lag, Furuflaten-

Indre Kåfjord

Tilbakebet.

Gressmaling,

Forskuddsbet

regning A-laget,

Troms fotballkrets

70
88

1

75

76

29

39

40
41

42

43

90

91

44

2

7

1160

951

6944,50

1822,5O

3200

3200

8222,50

286 571,88

10 000

10000

7000
7466

85050
35355

46430

181 301

1000

4500

5820

4200

2000

17520

208  821



Underregnskap Verddeturneringen 2014

Forklaring, regning Bilagsnr. Utgifter Inntekter

Uttak 30 32 OOO

veksIepenger,Verdde

ICA, (Verddeturnering) 53 864

kulegrill 33 1539

Laks, beger 50 1507

Innskudd Verdde 39-43 181 301

Strømkabel 86 921

Sum' 104 831 181 910

Overskudd fra Verddeturneringen:  77  079



Regnskap for Burfjord Idrettslag, fotballgruppa 2014

Beholdning pr. 1/1-2014

Bank kr. 116 187,32 Egenkapital kr. 116 187,32

Utgifter: Inntekter:

Turneringer kr. 65 670 Tilskudd kr. 10000

Trener/Iedergodtgjøring kr. 28 500 Varesalg Verdde kr. 181 301

Kontor/ porto kr. 0 Div. inntekter kr 17 520

Premier /gaver avslutning kr. 16 192

Felles Iagutgifter kr. 33 972,40

Varekj¢p kr. 119 070,48
Bevertning kr. 0

Drift bane kr. 8000
Utstyr lag + førstehjelp kr. 6944,50

Kurs/ udanning kr. 8222,5

Sum: 286 571,88 Sum: 208 821

Underskudd: kr. 77 750,88

Bank 1/1-2013 kr. 116 187,32



Budsjett 2015

Utgifter

Turneringer

Trener

/ledergodtgjøring

Kontor /porto

Felles lagutgifter

Varekjøp

Drift bane

Utstyr lag,

førstehjelp

Kurs/ utdanning

Sum utgifter:

Burfjord idrettslag -fotball

2015

28000

28.500

700

24000

97.800

5000

8000

5000

197.000

Inntekter

Tilskudd

Verdde

Kiosksalg,div

inntekter

Sum

inntekter

2015

15 000

180.000

2000

197.000



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/409 -2 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Rita Boberg Pedersen 

 Dato:                 27.05.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

31/15 Utvalg for oppvekst og omsorg 09.06.2015 

 

Støtte til kunstbok - søknad 

Vedlegg 
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Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune har pr. i dag ikke har støtteordninger som passer til dette prosjektet, så vi 

må avslå søknaden. Men vi vil ønske lykke til med den videre finansieringen og bokutgivelsen. 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

I slutten av februar mottok Kvænangen kommune en henvendelse fra Lisbeth Marie Ellinor 

Nymoen, der hun spurte om det fantes noen form for økonomisk støtte i form av midler som 

arbeidsstipend eller lignende.  

Henvendelsen ble besvart med at vi dessverre ikke hadde noe slikt arbeidsstipend, samt at vi la 

med en beskrivelse for hvordan hun kunne komme med en reell søknad der hun ga konkrete 

eksempler på hva boken skulle inneholde, samt at hun satte opp en finansieringsplan for sitt 

bokprosjekt.  

Vi kom også med en forsiktig antydning om at potten til de kommunale midler «Støtte til 

kulturformål», ikke er så veldig stor i utgangspunktet, og de blir stort sett er brukt til lokale 

aktiviteter, men at det ikke var noe i veien for å sende inn en reell søknad. 

 

Denne søknaden er nå kommet, og inneholder en beskrivelse av et bokprosjekt, - en kunstbok 

med skrevne historier og tegnede minner fra barndom på Spildra. Og også noen historier fra 

hennes skolegang på Andørja. Samt at hun ønsker å ta med sin mors brev «Til Verden», som 

handler om hennes mors barne- og ungdomstid på Spildra. 

Tegninger og tekst er stort sett ferdige, det gjenstår kontroll og gjennomgang av tekst, samt 

utvelgelse av historier og tegninger. 

Lisbeth Marie Ellinor Nymoen søker Kvænangen kommune om kr. 25.000,- som skal brukes 

som del-finansiering til trykkeriutgiftene.  Hun sender også søknad om støtte på 25.000,- til 



Tromsø kommune, og søker også om kr. 15.000,- fra Andørja kommune. Samt at hun vil søke 

om kr. 50.000,- fra Sametinget. 

Vurdering 

Tegningene er fargerike og flotte, men de kunne vel ha vært fra hvor som helst i nord, unntatt 

den ene tegningen av Kvænangstindene da, den skiller seg ut fra de andre med sin stedslikhet. 

Historiene handler mye om livet før i tiden, med torvskjæring, måse-eggsanking, garnsetting, 

rasjoneringskort/merker og fortellinger om funn av skjelett under et berg. Dette er jo i og for seg 

sanne historier og sikkert historier som har godt av å bli formidlet videre til den oppvoksende 

slekt.  

Det sies ingenting om hvordan brevene «Til Verden» er utformet, annet enn at de handler om 

morens erindringer. 

Dette kan nok bli ei fin gavebok, især for folk som har aner og slekt på øya Spildra, men også 

for andre.  

Nå er det dessverre slik at Kvænangen kommune pr. i dag ikke har støtteordninger som passer til 

dette prosjektet, så vi må nok avslå søknaden. Men vi vil ønske lykke til med finansieringen og 

bokutgivelsen. 
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Til Kvænangen kommune, U  —-a-1'19... ...__-._‘_~_,W .f

[:S:’<sbehar1dic-r:  i  'fire i
Rédhuset 9151 BURFJORD "WM l

Gradering: n-üààü.,
pos@kvanangen.kommune.no

rita.b.pedersen@kvanangen.kommune.no Tromsø 27.04.2015

KULTURMIDLER. SØKNAD OM  STØTTE  KR. 25.000,-

Med dette søker jeg om støtte til et bokprosjekt, ei kunstbok med mine minner fra barndom og

ungdom på SPILDRA, rikt illustrert med tegningerjeg har laget.

Mitt navn er Lisbeth Marie Ellinor Nymoen ,født 1950, fra gården Nymoen på Spildra derjeg tilbrakte

mine barneår, og alle ferier til jeg ble voksen og dro bort for gå på kunstskole i Oslo, og siden i

Finland.

Barneskole årene tilbraktejeg på Andørja, på Skogtun skole, på Ãrbostad. Gleden over å komme

heim til Spildra og mor og alle der, har festet seg sterkt  i mitt  minne.

«Det sies at livet, det er som et pust isivet.

Årene de svinner så hastig hen.

Nå er tiden kommet til å vifte vekk litt støv av gamle minner.

Vi kan ta de frem, pusse de litt og la de skinne !

For minnene våre de vil alltid være der, om en  tid  som vi hadde, som var engang.

Vi kan ta de fram når vi vil, itankene våre og vi kan dele de med andre.

Men de tider som var, de kommer aldri tilbake til oss, selv ikke om vi skulleønske det av hele vårt

hjerte,

For det er en tid for å leve.

Og det er en tid til å minnes. «

Noen historier er morsomme, noen mer alvorlige, men alle er slik de minnes i et barne - og

ungdomssinn.

Min mors navn var Olga Kristine Nymoen, født i 1910.Hun arbeidet på gården og passet også et fyr

på Spildra i nesten 20 år. Jeg ønsker å ta med min mors brev  «  Til Verden » som blant annet handler

om hennes barn/ungdomstid på Spildra.

Boka vil og så inneholde noen historier fra skolegangen på Andørja.

Jeg har brukt mange hundre timer til å skrive og til âtegne, jeg har nå flere tegninger og historier

enn det som det blir plass til i denne boka. Men får jeg finansiert den første, kan det bli en oppfølger.

Jeg tror at målgruppen for denne boka kan være alle fra 3 år til 100 år, et bidrag til den kulturelle

skolesekk, men også til alle som er glade over historier fra hvordan livet var for ikke veldig lenge

siden.



Planlagte aktiviteter  :

—  Tegninger og tekst er stort sett ferdig.

- Kontroll og gjennomgang av tekst gjenstår.

- Utvelgeise av historier og tegninger gjenstår.

Organisering av prosjektet  /  samarbeidspartnere  :

Prosjektets eier : Lisbeth M.E. Nymoen -forfatter og tegner.

Prosjektleder  :  Rose Marie Steinsvik ( sivilarkitekt, Steinsvik Arkitektkontor As )

Medarbeider : Ravn Steinsvik lager tekst av håndskrevet manus m.v.

Til nå har alt arbeidet vært basert på tro på dette prosjektet og dugnadsinnsats.

Vi trenger støtte til å få trykket og utgitt boka, anslått kostnad ca kr.100.000 -— 150.000,-.

Da vi ikke enda har full oversikt over antall sider eller hvor stort opplag vi vil være istand til  å

finansiere, har vi ikke et eksakt tall på kostnadene til trykking.

Jeg søker om midler fra :

Tromsø Kommune kr 25.000,-

Andørja Kommune kr 15.000,-

Sametinget kr. 50.000; (søknad ikke sendt enda)

Kvænangen kommune kr. 25.000,-

Vennlig hilsen

Lisbeth Marie Ellinor Nymoen `

P.G.Rodums veg 5 B, 9011 TROMSØ

Telefon  77  65 53 83  /  mobil 951 51 314

Bankkonto C540 87 76
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"Dødningeben under ei berghule (Eggtur 2)." _

-aw Det var vâr og skaresne. Sneen låg delvis i bakkene  og endel var barmark. Men noen steder bar  ikkje f. å* A“ i ,

snøen  og en sank ned til kneet. Vi var på  tur  til ytterfjellene/mot Falkefjellet (på eggeleiting.) Oppe på å "

fjellet skilte vi lag og gikk i hver vår retning. Jeg fant noen  egg og var fornøyd med det.  Så  rant jeg ned på t

skaresneen/en lang bakke og kom ned i ei lita li i mellom Skaga  og Solberg. Da jeg reiste meg opp, så

kvakk jeg til. For under et berg låg det et delvis skjelett av et menneske. Hodeskallen låg og der, og endel

av tennene var inntakt. Jeg gikk strake vegen heimatt. Og fortalte hva jeg hadde sett. Dette såg jeg også

under et berg i nærheten av Marthalia. Mor fortalte at da de var barn så var det dødnigebein og

hodeskaller på veldig mange steder. Et sånt sted skal ligge i fred. Man skal ikkje uroe de som er døde.
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"Nei, dein é våresl"

Mor og jeg heinta ofte Brom (bjørkekvister) til dyrene i skogen, og om våren røska vi lyng langs

bergknausan for å spe på høvet, så dyran fikk nok mat. leg samla jo rognkaíller langs fjærene, og denne

gangen hadde jeg funnet en diger Rognkjeks, (det skulle bli mye god mat til dyrene). .leghaclcie bare å

klatre over en port, for mor var påetberg like ovenfor. Det er da det skier?

En nabo kone kommer springende, helt haesblæsende. .leg var kommet meg oppå porten og sku til å

hoppe ned på andre sia gjerdet, da ho røska tak i  rognkjeksen og den glapp ut av mine 5år gamle armer

som smelte smør, mens ho utbrøt "Nel, deinn e våresl" Så sauene fikk ingen rognkjeks den dagen.

"Torvskjæring til fjells."

Folk fyrte om vintrene med torv dengang. De fleste skar ton/ dengang. Ennå kan jeg se myrhull etter

torvskjæringa til fjells. Min mor og de, skar torv på fjellet, det var fjellet rett opp ifra gården. Det gikk en

sti opp der som vi pleide å gå. Det var mye motstigning, så det var ofte litt tungt å gå. Under Vombakti,

der tok vi alltid pause. Jeg kunne den stien (som min egen bukselomme.) Jeg husker at jeg engang gikk

ned å henta noe mat og gikk opp til de andre med maten. Der oppe skar de seljefløyter til meg. Som jeg

som barn syntes det var artig å blåse i. Når torva blei skjært, så ble den stablet ístore torvesåter. Der

skulle den stå og tørke, og når den blei tørr, så var det å gå opp på fjellet og legge torva i sekker. Det var

lagd en streng som gikk ifra fjellet og rett ned til gården. Og på denne strengen festet vi sekkene og

sendte de ned fra fjellet. Sekkene fikk slik fart, at det gnistret ild i løyparstrengen som den blei kalt. Også

bjerking av ved foregikk til fjells og dette blei og sendt på Strengen ned av fjellet. Ã sende sekkene slik,

sparte jo folk for krefter og ekstra arbeid. Torva brente og ga god vintervarme. Men etterhvert så sluttet

folk med å skjære torv. Det begynte å gâ kullbåter inn fjorden og da kjøpte de kull. l dag er den stien vi

dengang gikk, helt igjengrodd og en kan ikke finne den mer. Det varjo mye arbeid med torvskjæring,

også, men folk var vant til det og det varjo bare slik det var dengang.

"Måseggtur til Forranesset."

Det var en vår for lenge siden, ja det var våren 1966. let nydelig vårvaer, pakket vi nistekurven og tok

kaffe med. Så kjørte vi med båt til Forranesset. Der gikk vi på land. Vi skilte lag og gikk i hver vår retning.

Det var populært med måsegg om våren da, de ble gjerne kok/ eller stekt og jeg bakte og kaker med

måseggl Det var slik en fin dag. Sjøen låg der så biank stille, at en kunne godt ha speilet seg i vannet! i

alle fall speiletl de høge fjellene seg i vannet. Det luktet av frisk havbris og mose og bergsildra lyste rødt i

tuver langs strandkantene og i bergene. Vi leita både vel og lenge. Og vi hadde avtalt at etter  2  timer,

skulle vi tenne bål. Der kom fiøytesignalet. Og vi tente bål og kokte bålkaffe til nistematen. De andre

hadde funnet noen egg. Jeg hadde funnet kun 1 egg. Alle stropne egg ble alltid lagt tilbake i reirene. Man

hadde med seg bøtte med vann, og fløt de opp så var de stropne, sank de ned i bunnen, da var egget

ferskt. Nå var dagen på hell og det var tid for å dra tilbake. De andre var alt i båten og jeg var den siste

som entret ombord. Men tangen var glatt og jegfalt i mot båtripa. ligget holdt jeg i handa og det knuste

jeg dermed imot båten. Gjett om det var noen som var lei seg! Men vi måtte jo bare le, av det hele. Jeg

fikk jo en smak måsegg av derandre etterpå. Så det var jo en liten trøst og så var den lille sorgen slukket.

Og livet og dagen gikk videre på gården.



"Ut å sette og dra Rognkaillgarn."

Det hendte at jeg som lita lenge vart med i båten for å se på når de dro opp rognkalllgarnet. De fiskene

var så vakre med de fine rødrosa fargene under halsen. Jeg var veldig opptatt av farger og syns at disse

fiskene var de vakreste jeg hadde sett!

En gang jeg var med, var garnet fullt av rognkailler - disse blei ikke brukt som mat for folk, men mor

kokte fiskene og ga de til dyra. .leg leita ofte rognkalller langs fjærene, trodde de på en stav og bar de

over skulern og så fikk dyra litt ekstra godbiter, det syntes de godt om!

"Bu Olga, har du kakaomerka åt meg?"

Så var det i den tiden, da de måtte handle matvarer på rasjonerlngskortene. Mor og ei nabo kone skulle

ro (l en liten lettbåt) til matbutikken på den andre sia av øya. Og dit måtte en enten ro/eller gå. Og da

var det å ta "beina fatt" å gå den lange turen over fjellet, for å handle matvarene, til det daglige brød.

Dette var en rotur og de måtte ta den tida de trengte. Været var bra og turen virket til å gå greit. Men et

sted, der det er brådypt og endel havsjø, med svarte bratte berg , der måtte folk ro litt ekstra hardt forå

komme forbi. Men nabokona tenkte nok ikke på en mulig fare der, men itankene såg ho nok førr seg

gryta med kakaoen som sto å småputret på komfyren og ho lurte nok på om ho fikk sjansen til âfå kjøpt

seg titt kakao.

Det er akkurat forbi disse bergene at ho siutter å ro og retter âran oppi lufta, mens min mor fortvilt

forsøker å sprengro for å komme klar av svartbergan. Og det vi dette mest kritiske øyeblikk, at ho får

spørsmålet. "Du Olga, har du kakaomerka åt meg?" På mor virka dette som en liten trussel. Visst bo ikke

hadde kakaomerker å gi ho, då var det, det samme som om roturen var slutt. Mor rodde fortvilt med

alle krefter ho hadde og de kom seg levende forbi der. Hun haddeevnen til å se det humoristiske i

mange situasjoner og også i dette. Lattermild fortalte ho om denne turen. Kakaomerker blei det også!

Heldigvis endte turen godt for de begge.
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/211 -9 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Rita Boberg Pedersen 

 Dato:                 28.04.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

32/15 Utvalg for oppvekst og omsorg 09.06.2015 

 

SØKNAD - støtte til bokprosjekt om kirkene i Troms 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune avslår søknaden om støtte fra Ronny Trælvik og Lill-Karin Nyland om 

støtte til bokprosjekt om krikene i Troms på grunn av manglende midler i inneværende års 

budsjett til slike prosjekter. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

To forfattere, forleggere og fotografer Ronny Trælvik og Lill-Karin Nyland henholdsvis fra 

Finnsnes og Storsteinnes er i gang med et tobinds verk der målet er å presentere alle kirkene i 

Troms fylke, inkludert kirkene i Kvænangen kommune. Kirkene vil bli omtalt med historikk, 

generell informasjon og bilder av både eksteriør og interiør hvis mulig, og også søke opp gamle 

bilder som kan være aktuelle å trykke. 

Forfatterne vil ta utgangspunkt i kirker som er i bruk i dag og vil på denne måten dokumentere 

og få bevart historien om Troms’ kirker. De er godt i gang med arbeidet, og planlegger en 

omfattende reisevirksomhet og research for å få best mulig bøker.  

Utgivelse er planlagt høsten 2015 og høsten 2016.  

De henvender seg til Kvænangen kommune og søker om støtte på kr. 5.000,- , men blir samtidig 

glade for hver krone som evt. gis. Bidragsytere vil bli omtalt i bøkene og vil motta rapport fra 

arbeidet når det er ferdigstilt. 

Vurdering 

Kirkebygg er som regel stas-bygg og det er flott at det blir gjort et slikt arbeide med å samle alle 

kirkebygninger i Troms mellom permer slik at det blir bevart for ettertiden i bokform. 

Dessverre så har ikke Kvænangen kommune satt av noen midler til slike formål i budsjettet for 

2015, så derfor må vi nok dessverre avslå søknaden på grunn av manglende midler. 
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 Kvænangen kommunestyre  

 

Ny samarbeidsavtale PPT - 2015 

Henvisning til lovverk: Opplæringsloven § 5-6 

 

 

Vedlegg 

1 00087H.pdf 

2 00085H.pdf 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen Kommune slutter seg til utkast til samarbeidsavtale for PPT for Nord-Troms slik 

det er vedtatt i styresak 19/2015. 

SaksopplysningerPPT har arbeidet for å få ned driftskostnadene etter initiativ fra Nordreisa 

Kommune. Nordreisa kommune ønsket seg primært en ny fordelingsnøkkel der 40 % blei 

fordelt likt mellom kommunene og 60 % etter folketall. Dette er fordelingsnøkkelen som gjelder 

for de fleste interkommunale prosjekt. Troms fylke og Kvænangen kommune ønsket ikke en slik 

fordelingsnøkkel, men ønsket seg en fordelingsnøkkel basert på antall brukere slik det er i dag.  

Vurdering 

Utgiftsdekning pr. bruker vurderes som det mest rettferdige prinsipp. Imidlertid er det rimelig at 

øvrige samarbeidskommuner er med og dekker merutgiftene som følger av arbeidsgiveransvaret.  

Derfor finner vi styrets forslag der: «Troms fylkeskommune dekker utgifter etter gjeldene ordning, dvs. 

en 60% fagstilling og driftsutgifter i forhold til antall elever og lærlinger, hver elev/lærling teller 1. 
- Når fylkets utgifter er trukket fra fordeles utgiftene med en fordeling pr elev der 
Kåfjord og Kvænangens elever teller 1,25 elev og Nordreisas elever teller 1.» 
Budsjettmessig har dette ingen betydning for Kvænangen kommune. De generelle innsparingene 

innen PPT gir oss likevel en innsparing i forhold til budsjett (kr 755 050) på i overkant av 

70 000 kr dersom vi ikke får mange nye brukere. 



Sak 19/ZQES: Forslag tii irevioiieirt sarnairlfaeiotsarvftaie PPT N"®a"@T=

TF©ETflSf(:ZbL'<©fl@fi*u1§§E(e innsparinger.

Samarbeidsavtale:

Modellen som tidligere har vært brukt i PPT tor Nord-Troms og som 'forslaget er hjemlet  E er

kommunelovens ê 27. Vertskommune-modellen etter kommunelovens § 28a er noe flere

interkommunale tjenester benytter seg av. Valg av rnodell er noe styret kan drøfie naermere.

innspill og tordelingsnøkkei:

Vi har gitt kommunene og fylkeskommunen trist til Zlapril med å komme med innspill til

revidert samarbeidsavtale.

Skjervøy kommune og Nord-Troms videregående skole avdeling Skjervøy ble invitert til å

vurdere om det var aktuelt å være en del av PPT tor Nord-Troms. i svaret fra Skjervøy virker

det ikke som om det er aktuelt med samarbeid om en interkommunal tjeneste nå.

ingen av de andre har kommet med skriftlige innspill. Etter samtaler med saksbehandlere i

Kåfjord og Kvænangen har jeg fått en forståelse av at det er ønskelig med et videre

samarbeid om en telles PP-tjeneste, - noe også Troms fylkeskommune ga uttrykk for i siste

styremøte. Disse ønsker et samarbeid under forutsetning av at utgiftene ikke økes utover

dagens nivå, og gir uttrykk for at tordelingsnøkkelen 40/60 % blir tor kostnadskrevende.



Nordreisa kommune kan tenke seg et samarbeid videre under forutsetning av at utgiftene

reduseres. Vi ser at det bør tas hensyn til at kommunen er vertskommune med ansvar bla for

regnskap og revisjon, og at avstandene til nabokommunene gir økte utgifter for PPT.

Som et forslag til en mer rettferdig fordeling foreslår vi en fordelingsnøkkel som ivaretar

dette, - den er som følger:

- Troms fylkeskommune dekker utgifter etter gjeldene ordning, dvs. en 60% fagstilling

og driftsutgifter i forhold til antall elever og lærlinger, hver elev/lærling teller 1.

- Når fylkets utgifter er trukket fra fordeles utgiftene med en fordeling pr elev der

Kåfjord og Kvænangens elever teller 1,25 elev og Nordreisas elever teller 1.

En slik fordeling gjør at Nordreisa får mindre utgifter, og utgiftene til de andre

samarbeidspartene holdes på dagens nivå. Den ivaretar også det at Kvænangen har langt

færre elever enn Kåfjord.

En utregning med utgangspunkt i en slik fordeling gir:

Nordreisa kommune kr: 2 676 794

Kåfjord kommune: kr 1 136 290

Kvænangen kommune: kr 682 672

Troms fylke: kr 683 740

Sum kr: 5 175 000

Reduksjon i utgifter til lønn:

Ansatte har tidligere gitt en aksept for å redusere fagpersonalet med inntil 80%  stilling.

Dette utgjør en besparelse på kr 666 278.

Randi Valen har sagt opp sin 100% stilling fra 01.08.2015. Kjell Arne Follerås har gitt leder en

muntlig orientering om at han planlegger å redusere sin stilling fra 80%  til 60 % fra

01.01.2016. Da blir det ledig 40 % fagstilling fra 01.01.2016.

Reduksjon i stilling fører til ledige kontorlokaler. Personalet er villig til å redusere på

kontorplassene, og vi har kontaktet utleier med tanke på å redusere leiearealet ev. ved

framleie. Dette vi føre til reduserte utgifter til husleie, strøm og renhold.



Forslag til

SAMARBEIDSAVTALE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM TROMS FYLKESKOMMUNE,

NORDREISA KOMMUNE, GÅIVUONA SUOHKAN/KÅFJ ORD

KOMMUNE OG KVÆNANGEN KOMMUNE OM EN

INTERKOMMUNAL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE.

1. Sentrale føringer

Sentrale Styringsdokumenter for PP-tjenesten er:

0 Opplæringsloven

0 Læreplanverket for Grunnskole og Videregående skole

0 Rammeplan for barnehager

0 St.meld.nr.23 (l997-98):”Om opplæring for barn, unge og voksne med

særskilte behov”.

0 St.meld.nr.30 (2003-04):”Kultur for læring”.

0 St.meld. nr. 16 (2006-07):” Tidlig innstas for livslang læring.  .  _”

0 Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og

spesialundervisning (2009).

PPT sitt mandat er gitt i Opplæringsloven av 17.07.98 nr 61.

Opplæringsloven regulerer oppgavene til PPT i § 5-6, 5-l og 5-7.

I tråd med inngått avtale skal PPT for Nord-Troms yte tjenester til Nord-

Troms videregående skole, skolested Storslett, lærlinger i de  3



2.

3.

samarbeidskommunene og samarbeidskommunene i henhold til

opplæringsloven.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Nord-Troms skal følge faglige

retningslinjer for pedagogisk-psykologisk tj eneste som er utarbeidet for

den regionaliserte tjenesten. PPT for Nord-Troms skal prioritere

ressursbruk og innsats slik at det på et tidlig tidspunkt kan gis tilpasset

opplæring, spesialundervisning og spesialpedagogisk oppfølging med god

kvalitet.

Ansatte i den interkommunale/fylkeskommunale PPT for Nord-Troms

skal i sitt arbeid følge de retningslinjer som tjenesten utformer.

Den interkommunale logopedtjenesten er lagt til PPT for Nord-Troms.

Styret

Styret, bestående av en representant fra hver av samarbeidspartene som er

Troms fylkeskommune, Nordreisa kommune, Kvænangen kommune,

Gáivuona SuohkanÆåfjord kommune og en ansatte-representant, har

ansvaret for å rekruttere fagfolk med den kompetansen tjenesten har

behov for, og for å yte de tjenester etter gjeldende avtaleverk.

Avtalens varighet

Avtalen gjøres gjeldene fra 01.06.2015.

Fylkeskommunen, en eller flere av kommunene kan gå ut av samarbeidet

ved å si opp avtalen skriftlig med minst ett års varsel. Ettårsfristen regnes

fra førstkommende årsskifte etter at den skriftlig er meddelt styret for PPT

for Nord-Troms.



4.

5.

6.

7.

Økonomi

Troms fylkeskommune dekker utgiftene til 60% fagstilling og

driftsutgifter forholdsvis etter fulltidselever og lærlinger pr. 01.10. i

forhold til  totalt  antall barn/elever tjenesten har ansvar for.

Fordeling av utgifter mellom kommunene:

Utgiftene fordeles etter en fordelingsnøkkel som avhenger hvor mange

elever som den enkelt samarbeidspartner har ansvaret for. Fordelingen av

utgiftene mellom kommunene skjer på grunnlag av bametall i alders-

gruppen 0 -16 år pr 01.10.

Hvert bam i Gáivuona/Kåfjord og Kvænangen kommune regnes som 1,25

barn og barna i Nordreisa regnes som l barn. Dette pga. kompensering i

forhold til store avstander og utgifter til kjøring samt Nordreisakommunes

vertskommuneansvar. Elevene og 1ærlingene/lærekandidatene på Nord-

Troms videregående skole, skolested Nordreisa teller 1.

Vertskommune

Nordreisa kommune er vertskommune.

Regnskap og revisjon

PPT for Nord-Troms er ansvarlig for forsvarlig regnskapsførsel. Det

forutsettes at det ordinære regnskaps- og revisjonssystem i

vertskommunen benyttes.

Kontorlokaler mm.

Vertskommunen forplikter seg til å legge til rette for at PPT for Nord-

Troms har tilfredsstillende kontorlokaler. Alle andre samarbeidspartene

må sørge for at tjenesten har møterom slik at arbeidsoppgavene kan

utføres på en tilfredsstillende måte. Det må legges til rette for at telefon,



8.

9.

lyd/bilde og datatekniske løsninger kan benyttes for å begrense utgifter og

unødig tidsbruk i forbindelse med kjøring.

Arbeidsgiveransvar

Styret har arbeidsgiveransvar for ansatte  i  PPT. Styreleder er tjenestens

leders nærmeste overordnede. Arbeidsgiveransvaret ivaretas igjennom å

følge gjeldende lovverk innen offentlig forvaltning. Styret er forpliktet til

å sørge for at ansatte får muligheter for faglig oppdatering på det som er

vesentlig mht. faglighet og gjeldende lovverk i tråd med kompetanse-

hevingsplanen for tjenesten.

Rapportering

PPT for Nord-Troms skal ved hvert årsskifte utarbeide en årsrapport for

pedagogisk-psykologisk tjeneste. Rapporten skal gjøre rede for både

kvantitative og kvalitative resultater som er oppnådd innenfor de

ressursrammene som har vært til disposisjon.

Det skal utarbeides en årsplan som skal være et styringsredskap når det

gjelder ansatte, behov for kompetanseheving, fokusområder mm.

Årsplanen lages på bakgrunn av gjeldende lov- og avtaleverk og ressurser

av personellmessig og økonomisk art.

10.Informasjonssikkerhet

Alle ansatte skal avgi taushetserklæring, og forholde seg til de

retningslinjer for inforrnasj onsflyt som gjelder for ansatte i PPT.

11.Kontakt mellom PPT for Nord-Troms og PPT for Troms Fylke.

En fagpersonen ved kontoret skal være kontaktperson til fylket.



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/332 -19 

Arkiv: B10 

Saksbehandler:  Tryggve Enoksen 

 Dato:                 01.06.2015 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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Organisering av skoledager 1. - 4. trinn 

Henvisning til lovverk: 

Forskrift til opplæringslova § 1-1. 

 

Vedlegg 

1 00001H.pdf 

2 00011H.pdf 

3 00013H.pdf 

4 00014H.pdf 

5 00014H.pdf 

6 00014H.pdf 

7 00033H.pdf 

8 00039H.pdf 

9 00044H.pdf 

10 00024H.pdf 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

1. Kvænangen kommune innfører daglig skole for 1. – 4. trinn fra høsten 2015. Innføringa av 

ordninga gjøres innafor vedtatt budsjett og evalueres i februar 2016. 

2. Oppvekst og omsorg vedtar likt timetall på alle klassetrinn fra 1. til 4. trinn med 24 timer. 

Utvalget delegerer til rektormøte å fastsette den endelige fordelinga mellom fag og timer på 

hvert klassetrinn. Vedtatt timefordeling rapporteres tilbake til utvalget. 

3. Vedtektene for SFO tas opp til behandling i neste møte i Oppvekst og omsorg. (6. oktober) 

4. Satsene for SFO økes med 10 % fra 1. september 2015.05.29 

 

 

 

Saksopplysninger 

Saken blei behandla i oppvekst og omsorg den 14. april med følgende vedtak: «Kvænangen 

kommune går tilbake til hele skoledager fra skoleåret 2015/16. All SFO legges til en fast dag i 

uken. Ny fag- og timefordeling for disse trinn utarbeides i løpet av våren 2015. Saken sendes ut 

på høring i grendeutvalg, skolenes rådsorganer og berørte fagforbund før endelig behandling i 



kommunestyret. Administrasjonen må utrede kostnader med dagens modell for hele kommunen, 

samt betalingsfritak for alle i skoletida.» 

På bakgrunn av vedtak i Oppvekst og omsorg utarbeidet kommunen et kostnadsoverslag som 

konkluderte med en økning i utgiftene på kr. 117 500 ved innføring av daglig skole for alle 

elever samt betalingsfritak for alle i skoletida. Etter dette blei saken sendt ut på høring. Det er 

kommet inn 10 skriftlige høringssvar. I tillegg har noen kontaktet oss muntlig.  

 

Vurdering 

Det er kommet inn svært mange svar på høringen. Skolekontoret registrerer at engasjementet har 

vært stort og at mange av svarene er ganske samstemte. Fra kommunens side er det viktig at alle 

elever har et mest mulig likeverdig pedagogisk tilbud og at det også er forutsigbarhet hvem som 

betaler og ikke. Like viktig er det for kommunen å gi et best mulig pedagogisk tilbud innafor 

akseptable økonomiske rammer. 

Noen av innspillene går også på at bemanninga i SFO er lav og lite forutsigbart. Man ønsker 

også bedre pedagogisk kompetanse innen SFO. Enkelte innspill nevner de økte muligheter som 

ligger i utvalgets forslag om en rein SFO-dag i uka. 

Andre tror at søknaden til SFO vil bli så stor at skolen ikke har plass til alle en hel dag. Denne 

bekymringen deler ikke saksbehandler. Erfaringsmessig er det noen flere som velger den hele 

dagen enn bare forlenga dag, men særlig mer enn 50 % økning ut over de som trenger SFO-

tilbud før og etter skoletid er neppe realistisk.  

Tross mange innspill som sier annet, mener fortsatt saksutreder at en kan gi et godt  pedagogisk 

tilbud med samme ordning som de har i Kåfjord.  

Når noen av høringene påstår at «Skolen er lovpålagt å tilby leksehjelp til alle elevene i 1.-

4.klasse» og etterspør hvordan dette skal organiseres, er det følgende å si: I Opplæringslovens 

§13-7a lyder, «Kommunen skal ha eit tilbod om leksehjelp i grunnskolen». Her står det ikke noe 

om påbudt leksehjelp for 1. til 4. klassetrinn og heller ikke forskriften §1A-1. Leksehjelp kan 

tilbys i hele grunnskoleløpet. Det innebærer eksempelvis også at dersom kommunen skal gi 

leksehjelp til andre klassetrinn enn 1. – 4. klasse(slik vi kan) må vi uansett  gi dette tilbudet 

utenom skoletid. Formuleringen er problematisk, men det er bestemt ikke krav om å ha et tilbud 

som rekker alle. Problemet er åpenbar i kommuner med spredt bosetting.  

Med administrasjonens nye forslag vil vi oppfylle lovens krav til leksehjelp 100 %. 

 

Ut fra høringssvarene konkluderer saksbehandler likevel med at det er nesten unison 

oppslutning om daglig skole for 1. – 4. klassetrinn.  

Saksutreder vil i denne forbindelse vise til at behovet for innsparinger innen skolebudsjettet 

neppe kan understrekes sterkt nok. Vi står blant annet foran en stor ombygging som foreløpig er 

kostnadsberegnet til 60 millioner. For å dekke kapitalutgiftene dette medfører, må kommunen 

anslagsvis redusere arbeidsstokken med 9 til 10 ansatte i betalingsperioden (20 år). 

Likevel vil saksutreder gå inn for at alle elever fra høsten av får et tilbud om gratis, daglig skole. 

Ordningen gjøres midlertidig og må evalueres tidlig på vinteren 2016. Evalueringen må omfatte 

både pedagogiske og økonomiske forhold. 

For at ordningen skal være innafor vedtatte økonomiske rammer har rektormøtet godkjent at 

kommunen gjør endringer i timefordelinga på 1. til 4. klasse. Dette innebærer samtidig at det 

ikke gis tilbud om leksehjelp på høyere klassetrinn (alle 8 timer er med dette fordelt). SFO blir 

med dette kun før og etter skoletid. Det må også antas at dette vil styrke innholdet i SFO når til 

blir fristilt fra det som foregår i skoletida med skiftende grupper.  

 

Rektormøtet har gitt skolekontoret i oppdrag å utarbeide et forslag til endret timefordeling der 

utgangspunktet er likt timetall (24 u.t) på hvert trinn fra 1. til 4. 

Samtidig blir de 6 ekstratimene en del av skoletilbudet. Dette vil bli gitt med 2 timer for hvert 

trinn til leksehjelp og 4 timer som kan organiseres som fysisk fostring, lek og midttime. Det blir 



opp til den enkelte skole å organisere disse timene. Utvalget kan også styre hvordan disse 

timene brukes om det er ønskelig. 

 

 

 

 

 



 
  
 

Leder: Elin oppheim Paulsen

Vår dato Nestleder: Per-Aksel Nordeng

p 05/05/20 Styremedlemmer:

'‘;-‘=_.‘ U  H)  A N  N1N(_',5 Maria Olaussen

'i F U R P  U N D ET Wiggo Mathiassen
Caroline Wasness

Kvænangen Kommune

Oppvekst og Kultur

v/ Pedagogisk konsulent Tryggve Enoksen

9 16 1 Burfjord

HØRINGSSVAR TIL ORGANISERING  AV  SKOLEDAGER 1.-4.KLASSE

I forslaget til ny organisering av skoledager ved Kvænangen barne- og ungdomsskole vil

Utdanningsforbundet Kvænangen gi følgende merknader:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Utdanningsforbundet ser i saksframlegget at det ikke har vært en politisk behandling av

skoleskyss vedrørende elever som får gratis SFO tilbud fram til skoledagens slutt. At denne

saken løftes fram til politisk behandling er nødvendig.

I forhold til de beregninger som er gjort vedrørende kostnader og innsparingsmuligheter

saksframlegget finner vi disse mangelfulle.

Det kan ikke være slik at det er de økonomiske argumentene for SFO som skal ligge til

grunn for de pedagogiske hensyn vedrørende elevene ved skolen.

Gruppestørrelser, mangel på rom, inneklima og dårlige romforhold vil gjøre det vanskelig å

legge til rette for mest praktisk undervisning på slutten av dagen.

Et slikt forslag vil derfor gå utover elevenes læring.

Vi viser til Arbeidstilsynets rapport vedrørende tilsyn ved skolen den 06.10.14.

Utdanningsforbundet mener at innføring av heldagsskole vil være i strid med kommunens

tiltak for å bedre elevenes/lærernes helsebelastninger.

Med bakgrunn i denne rapporten og kommunens tilsvar på denne mener

Utdanningsforbundet Kvænangen at det ikke er pedagogisk forsvarlig å innføre heldagsskole

for 1.-4.-klasse. En utredning om eventuell heldagsskole må derfor utsettes til nytt

skolebygg står ferdig.

Skolen er lovpålagt å tilby leksehjelp til alle elevene i 1.-4.-klasse i skoletida. Hvordan skal

det organiseres lovpålagt leksehjelp med denne organiseringen? Om leksehjelp legges til

SFO dagen skal de elevene som ikke har SFO plass ha tilbud om skyss til/fra skolen den

dagen det er leksehjelp? Dette er ikke tatt med i kostnadsberegningene.

Forslaget fra arbeidsgiver krever store organisatoriske endringer ved skolen. Endring av

skoledager er ikke drøftet på arbeidsplassnivå, jf HA §3. Dette er et brudd på HA.

For Utdanningsforbundet Kvænangen

Elin Oppheim

Lokallagsleder

Adresse E-post/Internett Telefon Mobiltelefon- Mobiltelefon

Kommunehuset elin. paulsen @kraftlaget.no 7777 8881 leder Hovedtillitsvalgt:

9161 Burfjord 47338091 41675651



Post Kvænangen

Fra: Reidun Kydland
Sendt: 6. mai 2015 10:07
Til: Post Kvænangen
Kopi: Tryggve Enoksen; Marit Boberg
Emne: Høringsuttalelse
Vedlegg: Uttalelse fra elevrådet Kvbu.pdf

Hei!

Vedlagt sender eg høyringuttalelse frâ elevrådet ved Kvænangen barne- og ungdomsskole  i  saka som gjeld

organisering av skoledagen for 1.-4. klasse.

Med venleg helsing

Reidun Kydland

rektor

tlf 77778901

adr: 9161 Burfjord

reidun.kvdland@kvanangen.kommune.no
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Til
Kvænangen kommunestyre

Fra
Elevrådet ved Kvænangen bame- og ungdomsskole

Dato

5. mai 2015

Innsgill  til  kommunens forslag om Edna småtrinnets skoledag til heldagsskole.

Elevrådet mener at det beste for elevene er at de har kortere dag enn de eldre elevene, slik
som nå. Vi tror at det ikke blir gjort like mye konstruktivt arbeid ved syv timers dager for
småskolen, dagen blir for lang og elevene blir slitne.
Det er upraktisk for familiene hvis de minste elevene må ha fri en hel dag i uka mens
foreldrene er på jobb. Det er bedre at smâskolen har litt SFO på slutten av hver dag, der de får
leke.

Elevrådet ber politikeme i Kvænangen kommune om at den ordningen vi har nå med kortere
skoledag fem dager i uken beholdes.

For elevrådet

no/M2‘ MM/Øwfl
Robert Mikalsen

Elevrådsleder



Høringsuttalelse fra Fagforbundet Kvænangen avd. 038 seksjon SKKO

I  saken: «ORGANISERING  AV  SKOLEDAGER l  -  4. KLASSE:

Kvænangen Kommune ved avdeling for oppvekst og omsorg ønsker tilbakemelding på

saksframlegg og innstilling angående organisering av skoledager for l. til 4. klassetrinn.

Vi ønsker at dere i høringen sier litt om følgende momenter:

a) Pedagogiske forhold rundt organiseringen av undervisningen med hele skoledager

kontra daglig skole.

Av erfaring ser vi at elevenes konsentrasjon daler allerede etter 3 t undervisning. Vi må

tenke på at noen av elevene faktisk bare er 5 år når de begynner på skolen, og overgang
fra en aktiv dag i barnehagen til stillesitting og skulle konsentrere seg på skolen er

ganske stor og utfordrende for mange. Vi anser derfor at daglig skole er å foretrekke

fremfor hele skoledager.

b) Pedagogiske forhold rundt SFO med ren SFO-dag kontra dagens ordning der mange

elever er  1  eller 2 timer mens de venter på buss.

Først ønsker vi å presisere at det en mange elever som har SFO plass, som ikke er
«busselev»! Det blir utarbeidet planer hvor pedagogiske forhold er tatt med. All

planlegging og tilrettelegging må tilpasses tid som er tilgjengelig, og hensyn til antall

barn som benytter seg av tilbudet, dette uansett om det er for 1-2 timer eller en hel dag.

Derfor er det viktig å ha pedagogisk/fagarbeider kompetanse på SFO. Ved slik

kompetanse kan en lettere ta de hensyn som det er behov for.

c) Likhetsprinsippets som grunnlag for administrasjonens forslag/utvalgets vedtak.

Likhetsprinsippet anser vi ikke for å være viktig her.  I  Kvænangen har vi to ulike

skoler, både i størrelse og bygningsmessig, og med ulike behov. Det som er viktig er at vi

kan få to gode skoler som dekker de behov som brukerne har. Om det er ulikheter, så

er det kanskje en fordell?

d) Egne synspunkter på/forslag til hvordan undervisningen kan organiseres på en

pedagogisk god og økonomisk forsvarlig måte.

Vi ønsker at skolen og SFO ved Kvænangen barne- og ungdomsskole skal få fortsette

med den organiseringen de har pr. i dag. Det har gjennom en periode blitt jobbet

målrettet med å få kvaliteten og den pedagogiske plattformen opp å gå på SFO. Dette
arbeidet har tatt litt tid, men nå har en begynt å se resultatene ved godt samarbeid
mellom SFO og skolen og en stabil stab ved SFO. Det utarbeides planer, kort og

langtids, noe som gjør dagene mer forutsigbare både for elever som bruker SFO og de

ansatte.

Vi ønsker imidlertid at betalingsordningen til SFO burde vært gått igjennom på en

ordentlig måte! Vi føler det litt slik at det er her «skoen trykker» i denne saken.

I  tillegg til de punktene som det er ønsket en høringsuttalelse på så ønsker Fagforbundet å
komme med noen betraktninger i tillegg:

l) Da søknadsfristen til SFO var 15.03.2015 synes vi at denne høringsrunden kommer

litt sent! Skulle den hatt noe for seg burde den kommet til høring på et mye tidligere



2)

3)

4)

5)

tidspunkt. Dette virker som hastverksarbeid! Dette er en sak som kan få store

konsekvenser for enkelte farnilier, både tidsmessig og økonomisk, på kort tid. Dette

hvis forslaget fra O&O skulle gå igjennom, vel og merke.

SFO er ikke ment å være bare en oppbevaringsplass. Det er ment at den skal ha et

pedagogisk innhold. Hvordan skal det gå til med de beregninger som er utført fra

administrasjonen? Det er tenkt å ha en bemanning med 2 ansatte på 18 stk elever i en

periode fra kl. 06.45-16.15.

I dag er det slik at SFO åpner kl. 06.45, de dager hvor det er behov. Senest er det en

ansatt på plass kl. 07.30.

Skolen starter kl. 08.55 og 1.-4. klasse har undervisning frem til enten kl. 1300 eller

kl. 13.55.
Busselevene er da på SFO frem til kl. 14.50 da bussene går.
De elevene som har SFO utover dette blir hentet innen kl. 16.15.

Dette er blitt organisert slik fordi det har vært et behov for det fra brukernes side. Og

det er jo derfor SFO eksisterer  -  fordi det er behov for en slik ordning, da foreldre er

på arbeid til litt ulike tider.

Vi mener jo derfor at det å beholde en ordning med daglig skole er en mer

familievennlig ordning enn heldagsskole. Dette da ikke alle barn ønsker å gå i SFO.

Det er heller ikke alle som har nær farnilie som kan hjelpe til når slike situasjoner

oppstår.

Vi synes beregningene til administrasjonen ikke stemmer helt med det som er

realitetene med dagens situasjon. Det er mye synsing og grunntall som feks. antall

elever stemmer ikke helt. Det vi vet er at det vil være totalt 48 elever ved de fire første

trinnene neste skoleår. Det er lite/dårlig opplysning om søknad og frister til søknad til

SFO, derfor har mange foreldre ikke sendt søknader enda. Dermed har det heller ikke

kommet inn så mange søknader på nåværende tidspunkt. Det viser seg imidlertid

(hvert år) at det kommer mange flere søkere.

En annen ting er hvordan er det tenkt at skolen skal dekke inn behovet for lokaler til

en stor gruppe SFO-barn, som skal være samlet i en dag? Samtidig som det skal

kombineres med SFO morgen og ettermiddag de øvrige dagene?

Så kommer vi til punktet leksehjelp. Hvordan er det tenkt at det skal organiseres?

Skolen er pliktig til å tilby dette. Det er (visstnokl) ikke lov til å ha leksehjelp i SFO

tiden. Itillegg skal leksehjelp tilbys som en frivillig ordning innenfor skoletiden. Slik

det er organisert i dag, men daglig skole, så er det ingen problem med å få organisert

et slikt tilbud.

Vi håper til sist at våre betraktninger kommer til å bli tatt hensyn til, under den videre

behandlingen av saken. Vårt ønske er at elever og foreldre skal få en god opplevelse av

tilbudet som gis ved Kvænangen barne- og ungdomsskole og tilknyttet SF O. Uten elever

og familier, så har ikke noen behov for de tilbud som gis (hverken her eller der)!

Mvh

Anne Berit Holst

Seksjonsleder SKKO

Fagforbundet Kvænangen avd. 038



Sak 13/2014-15 Høringssak til organisering av skoledager 1.-4.kl.

FAU  -  Kvænangen barne- og ungdomsskole har i møte 05.05.2015 gjennomført høring av

«ORGANISERING AV SKOLEDAGER  1 -  4. KLASSE:

Kvænangen Kommune ved avdeling for oppvekst og omsorg ønsker tilbakemelding på

saksframlegg og innstilling angående organisering av skoledager for l. til 4. klassetrinn.

Vi ønsker at dere i høringen sier litt om følgende momenter:

a) Pedagogiske forhold rundt organiseringen av undervisningen med hele skoledager

kontra daglig skole.

Det kan ikke bare være økonomiske og organisatoriske argumenter som ligger til grunn for å

bestemme inndelinga av elevenes skoledag. Etter FAU sin mening må de pedagogiske

argumentene veie tyngst, vi må ha barns beste i fokus. Ã fordele timene over fire dager i

stedet for fem, vil selvsagt ha noen konsekvenser for elevene. Dagene blir lengre, spesielt for

de minste, og vi vet jo at konsentrasjonen vil falle utover dagen, og det vil sannsynligvis bli

mer uro i de siste timene. Dette går ut over elevenes læring. Vi vil ha ll- 13 elever i disse

klassene kommende skoleår. Selv om vi prøver å legge matematikk og norsk tidlig på dagen,

vil de ha så mange timer i disse fagene pr. uke at det vil bli umulig å plassere alle disse på et

gunstig tidspunkt. Kontaktlærer i første klasse og personale på SFO forteller om veldig

dalende konsentrasjon i det som i dag er siste timen deres, og ser store utfordringer hvis

elevene skulle være på skolen enda en time eller to. De forteller om slitne elever som er

irritable og får lite toleranse for hverandre mot slutten av dagen. En fordeling på fire dager vil

også føre med seg at de vil møte mange forskjellige voksne i løpet av dagen, det kan fort bli

for mange ulike relasjoner.

Hensvnet til enkeltelever:  I  skolen har vi flere elever med enkeltvedtak i de fire første

klassetrinna. Det er ulike grunner til at disse elevene har ekstra timeressurser/

assistentressurser, men felles for dem er at de sliter med konsentrasjonen. Det vil bli ekstra

utfordring for dem å ha skoletimer fra 08.55- 14.45, samt at det kan bli vanskeligere å

integrere dem som en del av klassemiljøet.

b) Pedagogiske forhold rundt SFO med ren SFO—dag kontra dagens ordning der mange

elever er l eller 2 timer mens de venter på buss.

En organisering av skoletid til fire ukedager vil føre til at vi vil måtte tilby en hel dag med

SFO. Vi vet jo ikke hvor mange barn som vil bruke et slikt tilbud. I dag har vi ca. 35 elever på

det meste i SFO, og vi har ikke lokaler til å ha plass til så mange en hel dag. Når vi har så

mange elever samtidig, er vi avhengige av at de kan være ute.

Som alle vet sliter vi med dårlig inneklima på skolen. Dette blir betraktelig verre utover

dagen.

c) Likhetsprinsippets som grunnlag for administrasjonens forslag/utvalgets vedtak.



Det er ingenting i veien for/ulovlig at det er ulik organisering av skoledagene i Kj ækan og på

Kvbu. Dette er blitt bekreftet i kontakt med Fylkesmannen. Det vil også være en utfordring å

få en slik ordning på plass på så kort tid.

d) Egne synspunkter på/forslag til hvordan undervisningen kan organiseres på en

pedagogisk god og økonomisk forsvarlig måte.

Leksehjelp: Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen. Fra l. august

2014 ble bestemmelsene endret slik at timene til leksehjelp kan fordeles fritt på 1.-10.

årstrinn. Vi har vel vurdert det slik at det er mest aktuelt med leksehjelp for 1.- 4. trinn, med

tilbud om to timer i uka. Dette blir det vanskelig å få plass til om elevene skal gå fire dagers

uke. Leksehjelp kan ikke legges til SFO-dagen fordi leksehjelp skal være et tilbud til alle

elever.

Press på rom: Svømmehall, gymsal, tekstilrommet og sløydsalen, datarommet er rom som alle

elevene på skolen bruker, og det vil bli ekstra press på disse romma. Det blir også

vanskeligere å lage gode timeplaner til lærerne når flere av dem skal ha hovedvekten av timer

på fire dager.

Vi forstår den vanskelige økonomiske situasjonen kommunen er i, men ber om at det ses på

andre muligheter for innsparinger enn å legge undervisninga for de fire første klassetrinna på

fire ukedager.

FAU ønsker at Fysak skal videreføres i den form det er i dag. Det virker som det kan bli

vanskelig å få til ved en endring av skoledagen til de minste.

Vedtak:

FAU ved Kvænangen barne- og ungdomsskole går imot at det skal innføres fire dagers

skoleuke for 1.-4. klasse. Vi ønsker en fordeling av skoletimene utover hele uka, fordi vi

mener det vil være til elevenes beste og den ordninga som vil føre til den beste læringa.

I  tillegg er det ønskelig at det gås igjennom betaling av SFO. Dette da det kan virke som det

er her stridens kjerne ligger.

Vi i FAU etterspør også hvor langt administrasjonen er kommet med behandlingen av de

reviderte vedtektene til SFO som ble levert inn for ca. ett år siden. De reviderte vedtektene

inneholder mange oppdateringer til dagens krav til SFO.

Mvh

Anne Berit Holst

Leder for FAU v/Kvænangen barne- og ungdomsskole



Samarbeidsutvalget ved Kvænangen barne- og ungdomsskole har i møte 7. mai diskutert forslaget

til organisering av 1. -4. klasse på fire hele skoledager. SU går enstemmig mot forslaget, og ønsker

at vi fremdeles skal ha fem dagers skoleuke for de minste elevene.

Hovedargumentet fra SU er at dersom all undervisning skal fordeles på fire dager, vil det bli veldig

lange dager for de minste ungene. Vi ser både i skolen og på SFO at ungene er slitne og

ukonsentrerte mot slutten av dagen når de nå går kortere dager. Det vil sannsynligvis bli mer uro og

kanskje konflikter utover dagen, og elevenes mulighet for læring vil bli dårligere. SU synes ikke det er

et argument at noen fag skal favoriseres ved å legges tidlig på dagen, praktisk-estetiske fag er like

viktige som andre fag. Vi har også elever med spesielle behov som skal være en del av klassen sin, og

lange dager vil bli ekstra utfordrende for dem.

Det blir svært vanskelig å tilby lovpålagt leksehjelp som skal være et gratis tilbud for alle elevene

dersom vi skal ha fire dagers uke. Leksehjelp skal komme som tillegg til de ordinære timene.

Skoledirektøren har besvart spørsmål fra rektor, og han skriver at det ikke er noe i vegen for at vi kan

ha ulik organisering av skoledagen på skolene i Kvaenangen.

En  hel  dag på SFO vil ikke føre til at elevene henter seg inn. Det er heller ikke slik at alle familier

ønsker en hel dag på SFO, men som rent praktisk ikke har noe valg når begge foreldre er i fullt arbeid.

SU ønsker også å påpeke at de bygningsmessige forholdene ved skolen ikke ligger til rette for en full

dag på SFO om det blir mange elever. Vi vil ha 48 elever i 1.- 4. klasse neste skoleår.

Verken ansatte i skolen/SFO eller elevene synes det vil være en god ordning med fire dagers uke. SU

stiller seg også undrende til at det er undersøkt hvordan skoleorganiseringen fungerer i Kåfjord,

mens man ikke har spurt hvordan det oppleves på skolen og SFO heri Kvænangen. Det er heller ikke

gjort undersøkelser i andre kommuner, der man har en organisering med fem dagers skoleuke for de

minste.

SU vil påpeke at hele denne saken egentlig dreier seg om betaling i SFO, og at det også burde ha blitt

fremmet som den saken det er. Hva vil det koste å gi alle elever gratis SFO innenfor skoletida? Det

stilles også spørsmål ved administrasjonens beregning av kostnader, og SU synes det er veldig

uheldig at dette har blitt en hastesak.

 



TIL

KVÆNANGEN KOMMUNE

9161 BURFJORD 11.05 2015

HØRING OM ORGANISERING  AV  SKOLEDAGER 1  — 4.KLASSE

Det Vises til tilsendt saksutredning av 23.04.2015, hvor Grendeutval gene er satt opp som

høringsinstans i saken.

I følge saksutredningen og vedtak i oppvekst og omsorg den 14.04.15, skal man gå tilbake til

en ordning med 4 dagers skoleuke for 1 — 4.klasse, gjeldende fra skoleåret 2015/2016. Slik en

forstår saken, ble det i 2007 innført en ordning ved Kvænangen barne- og ungdomsskole med

5 dagers skoleuke. Denne ordningen er visstnok ikke innført ved Kj ækan skole.

Etter det en forstår, ble ordningen med skole hver dag innført etter ønske fra lærere, foreldre

og elever, med begrunnelse i et bedre pedagogisk opplegg for de yngste elevene. Det ble vist

til at heldagsskole ble slitsom for de yngste elevene, og de ble trette mot slutten av dagen.

En kan ikke se at saksutredningen har behandlet begrunnelsen for innføringen av ordningen.

Vi er usikker på om det ved Kj ækan skole er gjort vurderinger i SU med tanke på innføring av

samme ordning der.

Grendeutvalget ser det ikke som sin oppgave å kommentere de pedagogiske forhold slik det er

bedt om i høringsarket.

SFO tilbudet har fått stor oppmerksomhet i saksutredningen. Siden det i saken både dreier seg

om skoletilbud, økonomi, SFO, saklig/usaklig forskjellsbehandling og manglende vedtak i

kommunen, blir det mye å forholde seg til samtidig. Siden saken skal oppi kommunestyret, vil

den forhåpentligvis bli belyst fra flere sider.

BURFJORD GRENDEUTVÅLG, 9161  BURFJORD, BANKGIRO: 47405846655

Leder: Svein W. Bogstrand  Tlf.:  77778140 E-post:svein.bogstrand@kvanangen.kommune.no

Nestleder: Rita Boberg Pedersen Kasserer: Nils-Arnold Nilsen Sekretær: Anne-Mone Boberg

Styremedlem: Dag Åsmund Farstad Varamedlem: Margoth Hallen Revisor: Roald Olset



Det savnes en begrunnelse i selve vedtaket fra oppvekst og omsorg om hvorfor man går

tilbake til den gamle ordningen. Det kan synes uheldig at man kaster vrak på en ordning alle

var for, uten at det begrunnes hvorfor ordningen nedlegges. Ordningen har fungert ved

ungdomsskoleni  8  år.

Av høringsarket som er vedlagt saken, kan det tolkes slik at det er likhetsprinsippet som er

lagt til grunn for utvalgets vedtak. I saksutredningen legges det stor vekt på at SFO tilbudet

blir forskjellig mellom skolene.

Dersom tilbudet ved Kvænangen bame- og ungdomsskole er bedre og hvor brukeme er

fornøyde, kan det altemativt til å legge det ned, diskuteres om dette kan utvides til også å

gjelde ved Kjækan skole.

Grendeutvalget forutsetter at det i den nye skolehverdagen for elevene blir tatt hensyn til

lovpålagt tilbud om gratis leksehjelp for de klassetrinn som er aktuell innenfor l-4.klasse.

Vi er kjent med at rapporter viser at skolens tilstand og inneklima ikke er optimal, og sett i lys

av dette, må det vurderes om en lengre skoledag er gunstig i forhold til dagens løsning.

Grendeutval get ber om at kommunestyret vektlegger de momenter som gir bam den best

mulige skolehverdag, noe som igjen gir bamet best mulig grunnlag for trivsel og læring.

 
Med vennlig hilsen
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Svein Winther Bo gstrand

Leder av grendeutvalget i Burfjo d.

BURFJORD GRENDEUTVALG, 9161  BURFJORD, BANKGIRO: 47405846655

Leder: Svein W. Bogstrand Tlf.: 77778140 E-post:svein.bogstrand@kvanangen.kommune.no

Nestleder: Rita Boberg Pedersen Kasserer: Nils-Arnold Nilsen Sekretær: Anne-Mone Boberg

Styremedlem: Dag Åsmund Farstad Varamedlem: Margoth Hallen Revisor: Roald Olset



Post Kvænangen

Fra: Inger Elisabeth Nygaard <inger.nygaard@hotmail.com>
Sendt: 14. mai 2015 16:12
Til: Post Kvænangen

Emne: Innspill vedr sak: Organisering av skoledager 1.-4.kl

Til Kvænangen kommune

v/saksbehandler Tryggve Enoksen

9161 Burfjord

Badderen 14.

mai 2015

VEDR. SAK: ORGANISERING AV SKOLEDAGER 1. -4. KLASSE

Vi har mottatt høringsark til «Organisering av skoledager  1.—4.k1».

Det ønskes innspill på saksframlegg og innstilling angående organisering med hele skoledager.

Vi har følgende innspill:

Pedagogiske forhold: Kommunen har ansvar for et godt og forsvarlig organisering av skoledager.

Likhetsprinsippet: Skoleskyss dekkes normalt av fylket. Da oppleves det urettferdig at mange slipper å

betale SFO, men andre må betale. Kommunen bør i bestrebe seg å gi samme tilbudet til alle foreldre hva

gjelder pris på SFO.

Egne innspill: De fleste foreldre jobber ukedager, uavhengig av organiseringen av skoledagene. Bygdefolk

synes å være fornøyd med den praksis som er i dag på de to skolene, og det er heller ikke kommet konkrete

forslag på noe annet.

Kvbu: Dersom elever på sørsiden av Burfjorddalen slipper å betale SFO, mens de nordsiden av

Burfjorddalen må betale, mener vi det er uheldig. Kvænangens kommune bør bestrebe og skape felles

fronter blant alle innbyggerne, i felles saker.

Takk for at vi fikk være med i høringsrunden!

B adderen Grendeutval g

v/leder Inger E. Nygaard

1
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Til orientoring:

Gradering:

Høringsuttalelse ang. organisering av skoledagen til 1.-4. klasse

Iøkelfjord Grendeutvalg kan ikke se noen fordeler ved å endre dagens skoletilbud ved

Kvænangen Barne- og Ungdomsskole.

Vi mener at organiseringen av skoledagen i dag legger til rette for at eleven får oppnådd

sitt læringspotensial med kortere dager kontra lange dager.

Så lenge kommunen ikke tilbyr mellomskyss til elevene som er tidligere ferdig på skolen

mener vi at utgiften som SFO medfører er en akseptabel utgiftspost.

Vi er bekymret for antall voksne per elev som mest sannsynlig vil benytte seg av SFO-

tilbudet ut fra regnestykket som her presenteres.

Vi stiller spørsmål ved hvordan skolen skal organisere den leksehjelpen elevene har

krav på utenom skoletid ved en fulldagsskole?

Med v nlig hilsen
 

    
/~,_,

Iøkelfjord Grendeutvalg
v/ styreleder Tonny Mathiassen

    



HØRINGSSAK ANGÅENDE «ORGANISERING  AV  SKOLEDAGER 1-4. KLASSE

A) Pedagogiske forhold rundt organisering av undervisningen med hele skoledager

kontra daglig skole.

Kjækan skole har  6  timers skoledag fordelt over 3-5 dager pr. uke. Vi bestreber oss på å ha

de mest krevende fagene tidlig på dagen. De praktiske; og ofte for elevene mere lystbetonte

fag, settes på slutten av skoledagen. Dette er hensiktsmessig og fungerer. Kortere

skoledager er en fordel, med tanke på jevnlig repetisjon og kortere intervaller mellom

arbeidsøktene. Dette er en modell noen av oss kunne tenkt seg å prøve ut, mens andre er litt

skeptiske til at prøveordnínger gjerne blir permanent

B) Pedagogiske forhold rundt SFO med ren SFO-dag kontra dagens ordning der

mange elever er 1 eller 2 timer mens de venter på buss

Vi på Kjækan har kun erfaring med rene SFO-dager og uttaler oss derfor om det. Vi har et

godt og variert SFO tilbudet. Samtidig har det også gitt gode muligheter for leksehjelp.

C) Likhetsprinsippet som grunnlag for administrasjonens forslag /utvalgets vedtak.

For oss på Kjækan oppfattes dagens skoletilbud som» urettferdig». Kortere skoledager kan

være en fordel, men dette har av flere årsaker ikke vært aktuell for vår skole. Dersom

ordningen videreføres på Kvænangen barne- og ungdomsskole bør også Kjækan skole få

muligheten til å velge samme ordning, selv om det blir en dyrere løsning.

At SFO skal være gratis for mange mens noen skal betale er noe vi synes er uheldig. Vi

mener tilbudet kommunen gir våre elever bør bestrebes på å være så lik som mulig, både

for skole og SFO. Selvfølgelig ser vi at det kan være nødvendig å gjøre unntak for å skape

likhet, men det bør da være unntak og ikke regel.

D) Egne synspunkter på/forslag til hvordan undervisningen kan organiseres på en

pedagogisk god og økonomisk forsvarlig måte.

Kåfjordmodellen har vært nevnt som en aktuell organisering også for Kvænangen. Vi anser

den som en «nummer tre» løsning.

På Kjækan har vi gradvis økende timetall fra 1. til 4. klasse. Dette er en bedre løsning som gir

en mykere start for de yngste.

Den organiseringen vi har ved Kjækan skole anser vi, pedagogisk og økonomisk, totalt sett

som den beste og vi vil gjerne få beholde den.

Fra lærere og assistenter ved Kjækan skole.

13.05.15 Gunn Andreassen



Kvænangsbotn og Kjækan Grendeutvalg

9162 SØRSTRAUMEN

Høringsuttalelse til « Organisering av skoledager 1-4 kl.»

a) De pedagogiske forholdene menes  å  være best ved hele skooledager/SFO.

b) Med en hel dag SFO får de mer tilrettelagt og en mer positiv opplevelse i SFO ordningen.

Mer mulighet  å  dra på turer osv.

c) Grendeutvalget synes det skal være likhet for skolestrukturen i kommunen, og støtter for

hele skoledager.
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