
Arkivsaksnr.:  
Feil! Fant ikke referansekilden. 

SAKEN GJELDER: 
DRIFTSTILSKUDD ANDRE KULTURORGANISASJONER  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Det er kr. 40 000,- til fordeling til Andre kulturorganisasjoner.  
Driftstilskudd fordeles med følgende beløp:   
 
Skaun historielag     kr. 4 000,-  
Skaun seniordans     kr. 4 000- 
Skaun bygdekvinnelag     kr. 4 000,- 
Skaun folkeakademi     kr. 4 000,- 
Buvik pensjonistforening    kr. 4 000,- 
Buvik husflidslag    kr. 4 000,- 
Skaun skytterlag     kr. 4 000,- 
Skaun jeger og fiskerforening    kr. 4 000,-  
Fortidsminneforeningen Orkdal og omegn  kr. 4 000,-  
Nedre Børsa og Mæla velforening  kr. 4 000,-  
 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1. Søknad om kulturmidler fra Skaun historielag 30.04.2018 (ikke utsendt)  
2. Søknad om kulturmidler fra Skaun seniordans – datert 25.04.2018 (ikke utsendt)  
3. Søknad om kulturmidler fra Skaun bygdekvinnelag – datert 19.042018 (ikke utsendt)  
4. Søknad om kulturmidler fra Skaun folkeakademi – datert 10.04.2018 (ikke utsendt)  
5. Søknad om kulturmidler fra Buvik husflidslag – datert 19.04.2018 (ikke utsendt) 
6. Søknad om kulturmidler fra Skaun skytterlag – datert 24.04.2018 (ikke utsendt) 
7. Søknad om kulturmidler fra Buvik pensjonistforening – datert 23.03.2018 (ikke utsendt)  
8. Søknad om kulturmidler fra Fortidsminneforeningen Orkdal og omegn – datert 

01.04.2018 (ikke utsendt)  
9. Søknad om kulturmidler fra Skaun jeger og fiskeforening – datert 26.04.2018 (ikke 

utsendt)  
10. Søknad om kulturmidler fra Nedre Børsa og Mæla velforening – datert 14.04.2018 (ikke 

utsendt)  
11. Retningslinjer for driftstilskudd til allment kulturarbeid i Skaun kommune (ikke utsendt, 

finnes på www.skaun.kommune.no )  
 
SAKSFRAMLEGG:  
Det er i 2018 10 organisasjoner som har søkt om driftstilskudd innen kategorien Andre 
kulturorganisasjoner. Kulturmidler for 2018 er annonsert på kommunens hjemmeside, via annonse i 
lokalavis og gjennom informasjon til kommunens kulturlag.  
 
Alle søkerne er berettiget støtte etter kommunens egne retningslinjer for driftstilskudd.  
 
 
GJENNOMGANG AV SØKERNE:  
Søknadene fra de enkelte lagene viser et stort spenn i kulturaktivitetene i Skaun kommune. Kun 
søkere som er innstilt på tilskudd er omtalt under.  

http://www.skaun.kommune.no/


 
Skaun historielag er en organisasjon med 100 medlemmer. De er formelt eier av Skaun 
bygdamuseum, og museumsstyret er organisert som en underavdeling i Skaun historielag.  
 
Skaun historielag gjør en svært viktig jobb i kommunen som historieformidler og for registrering 
og katalogisering av lokalhistorie.  
 
Skaun bygdamuseum får ved siden av driftstilskuddet til historielaget en egen sum til drift av sine 
museumsanlegg.  
 
Skaun seniordanselag har i 2017 43 medlemmer. Seniordanselaget kan igjen vise til et aktivt år, 
med ukentlige dansetreninger. De har en omsetning i 2017 på drøyt kr. 83 000,-.  
 
Seniordanselaget kobler kulturopplevelser, sosialt fellesskap og fysisk aktivitet for bedre helse på 
en forbilledlig måte.  
 
Skaun bygdekvinnelag har god drift, og aktiviteten varierer fra tema- og kulturkvelder for 
medlemmene til å stille som medhjelper og ressursgruppe på andre organisasjoners arrangement. 
Laget hadde i 2018 budsjettert med en omsetning på 71 000,-. Det er 38 medlemmer i 
bygdekvinnelaget.  
 
Skaun folkeakademi har sin hovedoppgave som formidler og tilrettelegger for 
kulturarrangement. Laget er aktiv i gjennomføring av Onsdagskveld på Rossvoll men har også 
samarbeid i kulturformidling mot skoler og barnehager samt kommunens eldreinstitusjoner. Det 
er 23 medlemmer i Skaun folkeakademi, her inngår både lag/organisasjoner og privatpersoner.  
 
Skaun skytterlag er en organisasjon med mange medlemmer.  De har 165 medlemmer, hvorav 
42 var barne- og ungdomsmedlemmer.   
 
Skytterlaget driver veldig godt med stor aktivitet og de har en ordnet økonomi. Også i 2017 har 
de opplevd stor aktivitet ved sitt anlegg ved Ramsjøen. Nytt miniatyrskytteranlegg bygget i 
samarbeid med Skaun IL er en viktig tilvekst og åpner for større aktivitet.  
 
Fortidsminneforeningen i Orkdal og omegn er en organisasjon som startet opp i 2017. De 
har styremedlemmer fra hele regionen, og har startet med en visjon om å være en aktør på 
området i kulturminnevern og kulturhistorie i regionen. I søknaden skriver de:  

Orkdal og omegn lokallag er en underavdeling av Fortidsminneforeningen, Den trønderske 
avdeling. Lokallaget ble stiftet den 27.02.2017. Virkeområdet til laget er kommunene Agdenes, 
Meldal, Orkdal, Rennebu og Skaun.  
Lagets formål er å arbeide for bevaring av verneverdige kulturminner, og å skape en allmenn 
forståelse for kulturminnevern i sitt virkeområde. Laget ønsker å være en positiv bidragsyter i 
steds- og samfunnsutvikling basert på våre historiske bygg og bymiljøer. 

 
Lokallaget er anmodet om å bistå i prosessen om kulturminneplanen for Orkdal kommune, 
Meldal kommune og Skaun kommune, noe vi gjerne vil etterkomme. 

 
Fortidsminneforeningen er som en regionale aktør berettiget støtte etter kommunens 
retningslinjer for kulturstøtte.  
 
Skaun jeger og fiskerforening har bak seg nok et aktivt år. Medlemsmassen er stor og økende. 
De har økt med over 30 medlemmer i løpet av siste år, og er nå til sammen 386 medlemmer 
inkludert 40 barne- og ungdomsmedlemmer. Klubben har seks undergrupper; hundeutvalg, 



leirdueutvalg, ungdomsutvalg, kvinneutvalg, elgbaneutvalg og fiskeutvalg.  Mye arbeid går med til 
drift og oppfølging av elgbanen på Ramsjøen og leirduebana i Børsa.    
 
Buvik husflidslag har også i 2017 jobbet aktivt med husflid og kulturvern gjennom videreføring 
av tradisjoner. Laget har 27 medlemmer. Det jobbes godt i laget, med medlemsmøter, kurs og 
turer for medlemmene. Laget er også aktive i arbeidet med å spre husflidstradisjoner til barn og 
unge.  
 
Buvik pensjonistforening har ca 100 medlemmer. Laget har i 2017 videreført sin aktivitet med 
fast tirsdagskaffe og andre kulturkvelder og faglige program for medlemmer og andre seniorer.  
Følgende fra deres årsmelding viser noe av aktiviteten i laget:  

Mandager med bokhjørne på stua i 2. etasje med lydbøker, tirsdagskaffe avsluttes med en time 
med Sterk og stødig – mellom kl. 12.00 og kl. 13.00, onsdager er det datakaffe i samarbeid med 
Skaun frivilligsentral.  

 
Nedre Børsa og Mæla velforening er ei velforening med nesten 110 medlemmer. 
Organisasjonen har ansvar for en lekeplass, et friområde og de står ellers for 
arrangement/aktiviteter i sitt nærmiljø.  
 
VURDERING:  
Det anbefales at beløpet som er til fordeling til kulturlagene deles likt mellom de berettigede 
søkerne. Det er krevende å vurdere tilskuddsbehovet mellom lagene, da lagene er svært 
forskjellige med variasjon i forutsetninger og målsetninger. En slik fordeling av midlene tilsvarer 
et tilskudd på kr. 4 000,- 
 
For flere av lagene utgjør driftstilskuddet fra Skaun kommune en svært liten del av lagenes totale 
omsetning.  
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Tildelinga til lagene er i samsvar med budsjettet.  
 
 
 
 
 


