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Informasjonsskriv til lag og organisasjoner våren 2022 

 

Kultur, fritid og frivillighets vårbrev samler informasjonen til dere i lag og organisasjoner. Vi håper at 

dette samlebrevet kan begrense antall utsendinger fra vår side, og under følger informasjon som retter 

seg mot frivillige lag i kommunen.  

Brevet omhandler temaene driftstilskudd, andre tilskuddsordninger, kulturkalender, oppdatering av 

informasjon til Skaun kommune på nye tillitsvalgte og Vinterkulturuka.  

 

Driftstilskudd til frivillige lag og organisasjoner 2022 

Skaun kommune minner lag og organisasjoner om fristen for å søke om kulturmidler/driftstilskudd for 

2022. Søknadsskjema for kulturmidler, og retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Skaun kommune 

finnes på Skaun kommunes hjemmeside. Det gis tilskudd til idrettslag/idrettsanlegg, forsamlingshus, 

andre kulturorganisasjoner, musikklag, organisasjoner for barn og unge og 

kunstformidlingsorganisasjoner.  

Søknadsfristen for 2022 er 1. mai. Det er viktig at fristen overholdes.   

Til orientering  

• Ut over driftstilskuddene til lag og organisasjoner ønsker vi også opplyse om at tilskudd til 

løypekjøring har søknadsfrist som tilskuddene over, altså 1. mai. Dette gjelder for de fire 

allidrettslagene.  

• Rene idrettsbygg/klubbhus får ikke støtte via midlene forbeholdt samfunnshusene.  

 

 

https://www.skaun.kommune.no/tilskudd-til-kulturarbeid.166967.no.html


Kulturkalender 

En ny kulturkalender for aktiviteter i Skaun kommune vil bli sendt alle husstander før påske. Denne vil 

gjelde til og med juli.  

Vi har fortsatt tro på at vi gjennom det trykte ord klarer å formidle informasjon om kulturaktiviteten i 

Skaun til et bredere publikum ved denne papirbaserte, men også digitale kulturkalenderen. 

Tilbakemelding fra organisasjoner og innbyggere er gode, og kalenderen er etterspurt. 

Husk frist allerede søndag 6. mars for innsending av aktiviteter til neste kulturkalender. Send til 

kulturkalender@skaun.kommune.no. 

 

Vinterkulturuka 

Vinterkulturuka 2022 er over. Aktiviteten ble også i 2022 redusert betraktelig. Særlig for dere i frivillige 

lag og organisasjoner var det frafall i gjennomførte kulturprogram. Dette skyldtes stor usikkerhet om 

regler og rammer for gjennomføring, og alle avlyste kulturprogram ble avlyst i samråd mellom det 

enkelte lag og Kultur, fritid og frivillighet.  

For de lag som gjennomførte aktivitet vil dere bli fulgt opp med egen informasjon, og et 

evalueringsskjema vil bli sendt dere.  

Vinterkulturuka 2023 har trolig åpning lørdag 28. januar.  

 

2022 – Tida etter korona for det frivillige kulturlivet 

Vi vet at flere organisasjoner sliter etter to år med koronapandemi. Utfordringene er både frafall i 

medlemmer, utfordring med å finne ledere, økonomiske utfordringer for lag hvor aktiviteten har vært 

redusert, og det er utfordringer for forsamlingshus og andre der det ikke har vært normal utleie og 

således manglende inntekter.   

Under pandemien var det mange tilskuddsordninger for å kompensere for bortfall av inntekter for 

frivillige organisasjoner. De fleste av disse er nå avviklet, men vi oppfordrer til årvåkenhet på 

tilskuddsområdet da vi vet at mange av kulturlagene våre sliter økonomisk.  

Vi ønsker dere lykke til i arbeidet med å få aktiviteten i gang igjen.   

Skulle noen ha behov for en samtale om tilskudd, oppstart av aktivitet eller andre forhold ber vi om at 

dere tar kontakt med noen av oss i kulturenheten.  

mailto:kulturkalender@skaun.kommune.no


Korrekt kontaktinformasjon 

Svært mange lag og organisasjoner er i gang med eller har nylig avholdt sine årsmøter. Vi ber dere 

sende Skaun kommune beskjed med rett kontaktinfo på leder og kasserer.  

 

 

Vi ønsker dere alle en god kulturvår! 

 

 

 

Steinar Haugen Knut André Bjerke  

Fagleder kultur  Enhetsleder 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 


