SØKNADER OM TILTAKSMIDLER —BARN OG UNGES
KOMMUNESTYRE 1. HALVÅR 2020

Sum som skal fordeles: Kr 15.000.
Følgende søknader om tiltaksmidler har kommet inn:
-Nes ungdomsskole v/elevrådet.
Søker om tilskudd (ikke søkt om konkret sum) til kjøp av smashball,
volleyballnett ute, bordtennisutstyr, flere kortstokker/småspill.
-Hallingen 4H.
Søker om penger til drift av 4H-klubben i Nesbyen. Hallingen 4H skriver
følgende i søknaden:» Vi ønsker at det å delta i 4H skal være mulig for alle
uansett økonomi, viktig for alle å ha et lavterskeltilbud som ikke krever for mye
av utstyr og kontingent. Vi har ingen lokal kontingent, medlemmene må kun
betale til landsorganisasjonen. De pengene klubben har tjener vi på kafedrift på
skogdagen, loddsalg og midler vi får i gaver. Voksne som hjelper til bidrar alle
på dugnad, og vi bruker lokaler vi stort sett får låne gratis eller til en billig
penge. De siste årene har vi tjent penger på større arrangement i regi av 411
Buskerud, med disse midlene har vi investert i utstyr som f.eks lavoer, kanoer og
annet friluftlivsutstyr og opplevelser. Dette utstyret brukes av klubben på turer,
og medlemmene kan få låne de til bruk i familiene sine.
Vi har hatt stor vekst av medlemmer i Hallingen 4H. Medlemmene er fra 9-18
år, og nå er vi 59 medlemmer —5 støttemedlemmer og 54 aktive medlemmer.
Vedlagt finner dere årsplan for 2020 og regnskap for 2019.
Som dere ser skal vi forskjellige aktiviteter utover året. Mandag 16.mars skal vi
møtes på barneskolen for å ha lek og aktiviteter sammen, for å bli bedre kjent
med nye medlemmer. Vi skal også se på den nye digitale plattformen til 4H
Norge. I Mai er vi med å arrangerer skogdagen på Trytetjern, der bidrar vi med
kafe, loddsalg og natursti. Sommerfest der medlemmer og familie kan delta er
viktig sosialt, her kan også vennskap for voksne knyttes».
-Nes spel og dansarlag.
Søker om kr 4.300 for å arrangere lausdanskurs for barn i aldersgruppen 2.- 7.
klasse våren 2020. Det står følgende i søknaden:
«Det er planlagt øvinger på Sollys følgende kvelder 29. jan, 5. feb, 19. feb, 4.
mars, 18. mars, 1. april, 22. april og 6. mai. Lærer er Martin Myhr.
Lausen med Martin er den eneste aktiviteten laget har hatt for unger og den
eneste aktiviteten for unger i kommunen innenfor folkemusikkgrenen. Støtten

fra Barne- og Unges kommunestyre og Buskerud Folkemusikklag gjør at laget
kan holde denne aktiviteten oppe.
Budsjett vår 2020:
Honorar og kjøregodtgjørelse instruktør - 9 960
Husleie Sollys - 600
Deltakeravgifter, 7 deltakere + 2 100
Søknad sendes til Buskerud Folkemusikklag + 4 200
Underskudd - 4 260»
-Bromma ungdomslag.
Søker om ca. kr 5.000 i støtte. Det står følgende i søknaden:
«Bromma Ungdomslag er veldig aktiv med tanke på arbeid rettet mot
ungdommen i bygda. Vi er tilstede på alle arrangementer i bygda i form av
kiosk/kafèvirksomhet, grilling, bygdesamlinger (Brommadagen)basarer,
julegrantenning og juletrefester for å nevne noe.
I den siste tiden har vårt høyttaleranlegg (som for øvrig er av slaget gamle
høyttalere fra et gammelt stereoanlegg) begynt å krangle veldig. Og nå i de
trådløse tider kan vi ikke bruke stereoanlegget nevneverdig mye lenger, fordi
barna/ungdommen har alt av musikk på telefonen(spotify). Det er bare den eldre
garde som har cd'er. Vi ønsker derfor å kjøpe oss en høyttaler/forsterker som
kan brukes opp mot smarttelefon/pad, samtidig også kunne koble til en mikrofon
hvis det er mulig. Hvis jeg har skjønt det riktig, kan en JBL partybox og speaker
300, matche dette behovet. Prisen på denne er med moms i underkant av 5000,Vi har ikke søkt på tiltaksmidler før, så vi vet ikke hva slags prisklasse som er
vanlig å søke på. Men vi gjør et forsøk denne gangen og så vet vi i ettertid
hvordan dette fungerer.»

