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Oppvekst- og kulturutvalgets behandling - 18.11.2014
Kristin Furu Grøtting (TF), som er styremedlem i Polarjazz, deltok ikke under behandlingen av
søknaden fra Polarjazz, jfr. forvaltningslovens § 6 e.
Elise Strømseng (AP), som er medlem i Blåmyra Bluegrassband og leder i Longyearbyen
Hundeklubb, deltok ikke under behandlingen av søknadene fra disse to.
Geir Hekne (H) foreslo at restbeløpet på kr. 200 000 settes av på fond.
Forslaget falt med 1 mot 6 stemmer.
Oversikten over søkerne med administrasjonssjefens forslag til tildeling av midler ble gjennomgått.
Administrasjonssjefens anbefaling til fordeling av korkpengene, med tillegg av fordeling av kr 65 000
av restbeløpet, ble enstemmig vedtatt. Resterende beløp på kr 135 000 settes av på korkpengefondet.

Oppvekst- og kulturutvalgets vedtak - 18.11.2014
Oppvekst- og kulturutvalget vedtar å tildele korkpenger for 2014 i henhold til vedlagte oversikt.
Restbeløpet på kr 135 000 settes av på korkpengefondet.

Anbefaling:
Oppvekst- og kulturutvalget vedtar å tildele korkpenger for 2014 i henhold til vedlagte oversikt.

Saksopplysninger:
I h.h.t. vedtatt delegasjonsreglement er det nå Oppvekst- og kulturutvalget som har fått myndighet til å
avgjøre søknader om tilskudd fra "korkpengeordningen". Tildelingen skal skje med utgangspunkt i
«Forskrift om overskuddsutdeling fra Nordpolet AS», vedtatte kriterier for tildeling av korkpenger samt
innenfor den rammen og de hovedprioriteringene som er vedtatt av lokalstyret.
Lokalstyret vedtok i møte den 9/9-2014, sak 52/14, at rammen for tildelingen av korkpenger for 2014
skal være på 2,9 millioner kroner. Det ble videre vedtatt at følgende satsningsområder skal legges til
grunn for korkpengetildelingen i 2014:
-

Flerkulturelle aktiviteter
Kulturnæring
Flerbrukstankegang og tiltak på tvers av aldersgrupper og aktiviteter

I alt er det kommet inn 59 søknader, som er 4 flere enn i fjor. 19 av søknadene er fra nye søkere,
formål, tiltak eller prosjekt som ikke var med blant søkerne i 2013.
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Samlet søknadsbeløp er på kr 7 032 670. Dette er omtrent det samme beløpet som i fjor.
Generelle vurderingsprinsipper
Faste kulturelle bidragsytere
Administrasjonssjefen mener det både er viktig og riktig å prioritere faste kulturelle bidragsytere i
lokalsamfunnet. Søkere som kommer inn under denne kategorien er Longyearbyen Blandakor, Store
Norske Mandskor, Longyearbyen Storband og Spitsbergen Revylag. Dette er viktige bidragsytere ved
forskjellige festforestillinger og andre offentlige arrangement i Longyearbyen.
Aktiviteter for barn og ungdom
Ved tidligere tildelinger har det blitt lagt vekt på at aktivitetstilbud for barn og ungdom skal ha høy
prioritet. Søkere som vurderes i denne kategorien er Camp Svalbard, UKM og Sirkus Svalnardo.
Dette er gode og populære tilbud der barn og ungdom får utfordringer som de kan lære seg å mestre.
I tillegg vil også mange av tilbudene til Svalbard Turn og enkelte andre lag og foreninger kunne
vurderes i denne kategorien.
Større kulturarrangementer
Søkere som administrasjonssjefen mener det er naturlig å sammenligne er Polarjazz, Kunstpause, og
Longyearbyen Bluesklubb. Disse står bak store og populære arrangementer som engasjerer mange
på arrangementsiden og som har et stort publikum. Administrasjonssjefen foreslår at disse aktivitetene
i utgangspunktet vurderes noenlunde likt.
Store søknadsbeløp
Søknaden med det største søknadsbeløpet er en fellessøknad fra 16 av de aktive gruppene i Svalbard
Turn. Søknadsbeløpet er på kr 1 105 000. Svalbard Turn har i tillegg to andre enkeltsøknader. De er
ingen andre søknader på over 450 000 kr. Det er 8 søknader på mellom 200 000 - 450 000 kr.
Tildeling av tilskuddsbeløp over kr 300 000 til prosjekter som er av prinsipiell og betydelig karakter
omfattes ikke av delegasjon gitt fra lokalstyret til oppvekst- og kulturutvalget. Disse sakene skal
avgjøres av lokalstyret etter anbefaling fra oppvekst- og kulturutvalget. Ingen av årets søknader
vurderes å falle utenfor lokalstyrets delegasjon til oppvekst- og kulturutvalget. I tråd med tidligere års
tildelinger anbefaler administrasjonssjefen at det også i år gis et tilskuddsbeløp på over kr 300 000 til
en av søkerne - Svalbard Turn. Deler ikke oppvekst- og kulturutvalget administrasjonssjefens syn på
dette kan den/de aktuelle søknadene forelegges lokalstyret for behandling.
Avslag på søknad
Administrasjonssjefen anbefaler at det gis avslag på 18 av søknadene. De fleste av avslagene
begrunnes med at administrasjonssjefen mener søknadene ligger utenfor eller noe på siden av det
som er angitt som føringer for tildeling av korkpenger. Det vises også til tidligere vedtak som er gjort
vedr. sammenlignbare søknader. I tillegg er det også noen søknader som foreslås avslått fordi en
mener at andre søkere bør prioriteres. Her er det blant annet forsøkt tatt hensyn til foreningen/
søkerens økonomi og evne/mulighet til å finansiere tiltaket prosjektet.
Administrasjonssjefen har valgt å foreslå et det ikke gis tilskudd til FAU (foreldrenes arbeidsutvalg). I
fjor ble det gitt et likt beløp til FAU i alle barnehagene. En ser imidlertid at tiltakene det blir søkt midler
til ofte faller noe utenfor korkpengeordningens formål. Behovet for midler til FAUene synes å være noe
begrenset og administrasjonssjefen mener derfor at det heller bør prioriteres å gi støtte til andre
formål.
Det anbefales også at søknader om midler til lekeplasser avslås. Administrasjonssjefen mener at
utbygger og eier er ansvarlig for å bygge og vedlikeholde lekeplasser i boligfeltene.
Delplan for idrett og fysisk aktivitet (2014-2024), vedtatt i lokalstyret 13.5.2014, lister opp
anleggssituasjonen i Longyearbyen. Når det gjelder lekeplasser presiseres det at eierforhold er
uavklart, og at vedlikehold/ettersyn må formaliseres.
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Generelle vilkår for alle som innvilges tilskudd:
I svarbrevet til alle søkerne hvor vedtaket formidles vil også følgende presiseres:
 Krav om fremlegging av dokumentasjon knyttet til bruk av korkpengene.
 Dersom aktiviteten i en forening opphører skal utstyr innkjøpt for korkpenger tilfalle
Longyearbyen lokalstyre.
 Foreninger som mottar korkpenger forplikter seg til å stille opp, delta eller bidra til
arrangementer og aktiviteter i Longyearbyen.
Forslag
Med utgangspunkt i ovenstående vurderinger og en konkret vurdering av de tiltak og prosjekter det
søkes om midler til, legger administrasjonssjefen fram et forslag om tildeling på til sammen
kr 2 353 000. Det gjenstår dermed kr 200 000 i forhold til den rammen lokalstyret har satt for
korkpengetildelingen for 2014.

Administrasjonssjefens vurdering av søknadene:
1. Blåmyra bluegrassband
Bluegrassbandet Blåmyra søker om kr 50 050 til workshop, deltakelse på festival,
vedlikehold/reparasjon av instrumenter og utstyr.
”Blåmyra” har i flere år bidratt til bredden i kulturlivet i Longyearbyen og de stiller opp på diverse
arrangementer som foregår i byen. Kulturskolen og barnehagene drar også nytte av flere av
aktivitetene som bandet bedriver.
Administrasjonssjefen anbefaler at bluegrassbandet Blåmyra tildeles kr 10 000 til workshop i
Longyearbyen, og støtte til vedlikehold av utstyr og instrumenter.
2. Borgerlig konfirmasjon på Svalbard
Det søkes om kr 25 000 til gjennomføring av borgerlig konfirmasjon, herunder undervisning,
deltakelse på Camp Refugee (på fastlandet) og seremoni for konfirmantene.
Dette var et nytt tilbud i fjor. Administrasjonssjefen mener dette er et tiltak som bør støttes, og
anbefaler at det tildeles kr 20 000.
3. The Empire AS
The Empire AS søker om et tilskudd på kr 400 000 til bygging av Svalbard Ice Climbing Tower.
Administrasjonssjefen vurderer dette som en etablering av en næringsvirksomhet, og at det
dermed faller utenfor korkpengeordningen. Administrasjonssjefen anbefaler derfor at søknaden
avslås. Søkeren rådes til å vurdere om å evt. søke om støtte fra Næringsfondet.
4. FAU Kullungen barnehage - Ekskursjon
Det søkes om kr 15 160 for dekning av utgifter mat/utstyr og leie av buss i for å kunne
gjennomføre ekskursjon rundt i Longyearbyen for barna i barnehagen og deres familier.
Administrasjonssjefen mener dette er et positivt tiltak, men at dette faller noe utenfor korkpengeordningens formål. Administrasjonssjefen anbefaler derfor at søknaden avslås.
5. FAU Kullungen barnehage - Matkurs
Det søkes om kr 10 000 til leie av kokk og innkjøp av mat for å arrangere matkurs for barna i
barnehagen.
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Administrasjonssjefen mener dette er et positivt tiltak, men at dette faller noe utenfor korkpengeordningens formål. Administrasjonssjefen anbefaler derfor at søknaden avslås.
6. FAU Kullungen barnehage – Båttur til Barentsburg
Det søkes om kr 56 000 til båttur til Barentsburg/kulturutveksling mellom barnehager. Hensikten er
å forsterke bånd mellom barnehagen i Barentsburg og Kullungen barnehage.
Det ble gitt avslag på lignende søknad i 2013.
Administrasjonssjefen mener dette er et positivt tiltak, men at dette faller noe utenfor korkpengeordningens formål. Administrasjonssjefen anbefaler derfor at søknaden avslås.
7. FAU Polarflokken barnehage
Det søkes om kr 50 000 til dekning av utgifter til foredragsholder samt til mat og drikke i
forbindelse med vinterarrangement, sommeravslutning og dugnad.
Administrasjonssjefen mener dette er positive tiltak, men at det faller noe utenfor korkpengeordningens formål. Administrasjonssjefen anbefaler derfor at søknaden avslås.
8. Gruvesangprosjektet/Store Norske Mandskor
Det søkes om kr 200 000 til arrangering av sanger, plateinnspilling, plateproduksjon og
turnéstøtte.
Gruvesangprosjektet/Store Norske Mandskor planlegger å øve inn et gruvesangprogram, holde
gruvesangkonserter og spille inn en gruvesangplate. Det ble gitt kr 20 000 i tilskudd til prosjektet i
2012.
Etter administrasjonssjefen vurdering faller finansiering av plateinnspilling og -produksjon noe
utenfor korkpengeordningens formål. Det anbefales derfor at søknaden avslås.
9. JRP A/S (Jason Roberts productions)
Det søkes om kr 46 000 til dekning av kostnader til belysning og posisjonering av
isbjørnskulpturen (panserbjørnen) som står plassert ved krysset ved vei 600 og 604.
Administrasjonssjefen ser positivt på planene og anbefaler at JRP A/S tildeles kr 20 000 som et
bidrag til dekning av kostnader i forbindelse med lyssetting og posisjonering av isbjørnskulpturen.
Det forutsettes at tilskuddet skal gå til materialkostnader og installasjon og det er ikke ment å
skulle gå til å vedlikeholde og drifte lyssettingen.
10. Jusshjelpa i Nord-Norge
Det søkes om kr 10 000 til dekning av kostnader i forbindelse med saksinntaksturer til
Longyearbyen.
Jusshjelpa i Nord-Norge, som tilbyr gratis juridisk bistand, ønsker at to saksbehandlere reiser to
ganger i året til Longyearbyen for å møte Longyearbyens befolkning.
Administrasjonssjefen er positiv til tiltaket og ser at dette kan være nyttig for innbyggere i
Longyearbyen. Det er flere ganger tidligere blitt bevilget korkpenger til dette formålet.
Administrasjonssjefen anbefaler at Jusshjelpa i Nord-Norge tildeles kr 10 000 i til dekning av
kostnader i forbindelse med juridisk veiledning i Longyearbyen.
11. Knutsen, Kjetil Dahl
Kjetil Dahl Knutsen søker om kr 38 000 til for å starte med treskjæring for ungdom og voksne.
Midlene skal dekke innkjøp av utstyr og materiell og reise og opphold for instruktør.
Dette er et nytt tilbud der ungdom og voksne vil kunne møtes på en felles arena hvor alle kan
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delta med sine ferdigheter og kunnskap.
Siden dette er en aktivitet som også er rettet mot ungdom vil administrasjonssjefen anbefale at
Kjetil Dahl Knutsen tildeles kr 10 000 til oppstart av treskjæring.
12. Liverbirds Svalbard
Det søkes om kr 75 000 til dekning av utgifter i forbindelse med arrangering av fotballskole for
barn og ungdom. Primært søkes det om dekning av utgifter til instruktører.
Liverbirds Svalbard er en lokal supporterklubb for Liverpool FC. De har i dag 20 betalende
medlemmer. De ønsker å starte opp en fotballskole for de mellom 10 – 15 år. Det anslås ca. 30 –
35 deltakere.
Administrasjonssjefen vurderer dette som et positiv tiltak, og anbefaler derfor at Liverbirds
Svalbard tildeles kr 20 000 til fotballskole. Det forutsettes at tiltaket ikke kommer i konflikt med
Svalbard Turns aktiviteter, og at dette avklares på forhånd.
13. LL - Enhet barn og unge - Camp Svalbard
Det søkes om kr 120 000 til dekning av utgifter til transport, mat, sikkerhetskurs, leie av utstyr mv.
Camp Svalbard er et årlig tilbud til ungdom i alderen 13 – 18 år bosatt på Svalbard. Dette er et
positivt og unikt tilbud til ungdommene i Longyearbyen, og det er spesielt viktig at det er et
lavterskeltilbud i forhold til utstyr og ferdighetsnivå.
Administrasjonssjefen anbefaler at Camp Svalbard tildeles kr 120 000.
14. LL - Enhet barn og unge - Camp Svalbard vinter
Det søkes om kr 50 000 til transport, opphold, mat og kjøp/leie av tjenester.
Camp Svalbard vinter ble gjennomført for første gang i mars 2014. Dette er et tilbud til alle
ungdommer i Longyearbyen i alderen 13 – 18 år, og det kreves ingen spesielle ferdigheter for å
være med. Målet er å øke interessen for vinterfriluftsliv.
Administrasjonssjefen anbefaler at Camp Svalbard vinter tildeles kr 50 000.
15. LL - Enhet barn og unge – UKM
Enhet for barn og unge søker om kr 45 000 til Ungdommens Kulturmønstring.
Ungdommens Kulturmønstring er et kulturtiltak for barn og unge i hele Norge. Prosjektet har alltid
vært populært i Longyearbyen, og ca. 40 - 50 ungdommer deltar på og bak scenen.
UKM er et tradisjonelt tilbud til barn og unge i Longyearbyen. Administrasjonssjefen anser også
UKM som et satsningsområde, og anbefaler derfor at Ungdommens Kulturmønstring tildeles
samme beløp som i fjor, kr 45 000.
16. LL - Enhet kultur og idrett - KunstPause 2014
Det søkes om kr 70 000 til KunstPause 2014.
Kunstpause Svalbard hører inne under satsningsområdene. Administrasjonssjefen mener at
Kunstpause Svalbard er et godt tilbud som har et variert og høyt kunstnerisk nivå som store deler
av befolkningen har glede av.
Administrasjonssjefen anbefaler å tildele kr 70 000 til Kunstpause Svalbard.
17. LL - Enhet kultur og idrett – Lysutstyr
Det søkes om kr 290 000 til innkjøp av lysutstyr til Kulturhuset.
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I 2013 ble det også søkt om midler til nytt lysutstyr, men det ble ikke funnet rom for å prioritere det
ved tildelingen da.
Utgifter til nytt lysutstyr var også lagt fram som et ønske i budsjettet for 2015. Dette er imidlertid
ikke tatt inn som et tiltak i det endelige budsjettforslaget.
Administrasjonssjefen ser at komplettering av utstyr er viktig for å kunne tilby oppdatert utstyr til
lokale festivaler, lag og foreninger, samt eksterne produksjoner i kulturhuset.
Administrasjonssjefen anbefaler derfor et det tildeles kr 190 000 til innkjøp av lysutstyr.
18. LL - Enhet kultur og idrett – Kulturskolen – Prøysen 100 år
Kulturskolen ønsker å markere Alf Prøysens 100-årsjubileum, og søker om kr 55 200 til
gjennomføring av dette.
Tanken er at det skal settes opp en offentlig forestilling i Kulturhuset i desember der alle barn og
unge i kulturskolen skal involveres.
Administrasjonssjefen anbefaler at Kulturskolen tildeles kr 40 000 til markering av Prøysenjubileet.
19. LL - Enhet kultur og idrett – Kulturskolen – 20-årsjubileum og nytt piano
Kulturskolen søker om kr 61 800 til feiring av eget jubileum med en festkonsert våren 2015 og til
innkjøp av nytt piano og pianokrakker.
Administrasjonssjefen anbefaler at Kulturskolen tildeles kr 25 000 til markering av 20-årsjubileet.
Videre anbefales det at søknad om midler til nytt piano og pianokrakker avslås, da dette bør ses i
sammenheng med andre behov for utstyr og instrumenter.
20. LL - Longyearbyen skole v/ungdomstrinnet
Det søkes om kr 60 000 til oppsetting av teater/musikalen «Mamma Mia».
Ungdomstrinnet ved skolen setter opp en musikalforestilling hvert andre år. Dette er et prosjekt
der alle elevene på ungdomstrinnet skal involveres. Tidligere har «Grease» og «Hair» blitt satt opp
med stor suksess.
Administrasjonssjefen anbefaler at Longyearbyen skole v/ungdomstrinnet tildeles kr 40 000 til
oppsetting av musikalen «Mamma Mia».
21. Longyearbyen Blandakor
Det søkes om kr 112 500 til drift av koret, herunder dirigentutgifter, samt dekning at underskudd i
forbindelse med oppsettingen av «Messias».
Longyearbyen Blandakor, som har 35 medlemmer, er en viktig bidragsyter ved flere
kulturarrangementer i Longyearbyen, og administrasjonssjefen mener derfor det er viktig å støtte
opp om driften av koret.
Koret fikk kr 120 000 til oppsettingen av «Messias» ved tildelingen i 2013. Prosjektet har gått med
underskudd, og det søkes om inndekning av dette.
Administrasjonssjefen mener imidlertid at inndekning av underskudd faller utenfor korkpengeordningens formål. Administrasjonssjefen anbefaler derfor et søknaden om midler til å dekke
underskuddet må avslås, men at Longyearbyen Blandakor tildeles kr 80 000 til drift av koret.
22. Longyearbyen Bluesklubb
Det søkes om kr 295 000 til å arrangere Dark Season Blues 2015, til div. konserter og til
nyanskaffelser og teknisk utstyr.
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Dark Season Blues, som er en av de store kulturarrangementene i Longyearbyen, er klubbens
hovedarrangement, men det gjennomføres også flere andre arrangementer i bluesklubbens regi
gjennom året. Bluesklubben søker også om støtte til disse arrangementene og til innkjøp og
oppgradering av teknisk utstyr.
Administrasjonssjefen anbefaler at Longyearbyen Bluesklubb tildeles kr 130 000 til Dark Season
Blues og konsertarrangementer i 2015, men finner ikke rom for å anbefale tildeling til teknisk
utstyr.
23. Longyearbyen Dykkerklubb
Det søkes om kr 40 000 til dekning av strømutgifter, service på utstyr og vedlikehold av naust og
utstyr.
Longyearbyen Dykkerklubb er en stabil og aktiv forening som er dyr å drive. For at utstyret ikke
skal ødelegges av kulde har de store utgifter til strøm i naustet.
Administrasjonssjefen vil anbefale at Longyearbyen Dykkerklubb tildeles kr 20 000 til strømutgifter
og vedlikehold av utstyr.
24. Longyearbyen Fotoklubb
Det søkes om kr 103 100 til utstyr, bøker, kurs, utflukter, utstillinger og andre aktivitetstiltak i
klubben.
Longyearbyen Fotoklubb er en aktiv klubb med 69 medlemmer. Klubben arrangerer bl.a.
utstillinger, produserer og selger kalendere, holder fotokurs og –utflukter samt bidrar i
utsmykkingsoppdrag.
Administrasjonssjefen anbefaler at Longyearbyen Fotoklubb tildeles kr 30 000 til innkjøp av utstyr
og aktiviteter i klubben.
25. Longyearbyen Golfklubb
Det søkes om kr 79 000 til oppgradering av golfsimulatorer.
Longyearbyen Golfklubb har 30 medlemmer. Klubben åpner opp for å drive en sport som det ikke
er så lett å drive utendørs på Svalbard og aktiviteten er derfor basert på simulatorgolf.
Administrasjonssjefen anbefaler at Longyearbyen Golfklubb tildeles kr 15 000 til oppgradering av
golfsimulator.
26. Longyearbyen Hundeklubb
Det søkes om kr. 173 000 til ferdigstillelse av prosjektet «Firbeint fellesskap i tryggeomgivelser Utvidelse av byhundegården».
Ved tildelingen i 2013 fikk hundeklubben kr 200 000 til arbeidet med utvidelse av hundegården.
De har også fått støtte fra Svalbards Miljøvernfond til prosjektet. Hundeklubben har ca. 80
medlemmer.
Administrasjonssjefen anbefaler at Longyearbyen Hundeklubb tildeles kr 80 000 til ferdigstilling av
hundegårdsutvidelsen.
27. Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening
Det søkes om kr 90 000 til barne- og ungdomssatsing (kr 50 000) samt vedlikehold og
oppgradering av hytter (kr 40 000).
Longyearbyen Jeger- og fiskeforening er en aktiv og markant aktør i Longyearbyen. Aktivitetene
som tilbys er av stor betydning for både trivsel og sikkerhet for Longyearbyens innbyggere. Dette
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er imidlertid også en forening med betydelige egne inntekter og solid økonomi. Jeger- og
fiskerforeningen er derfor i større grad enn mange av de andre søkerne i stand til å stå på egne
bein og kan i stor grad selv finansiere sine aktiviteter.
Administrasjonssjefen mener det er positivt med en satsing på lavterskeltilbud til barn og unge, og
vil derfor anbefale at Jeger- og fiskerforeningen tildeles et tilskudd på kr 40 000 til dette formålet.
28. Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps
Det søkes om kr 272 000 til kurs, utdanning, diverse utstyr og oppgradering av hytte.
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps er en stor og viktig organisasjon som samarbeider tett med
annen offentlig beredskap i Longyearbyen. Klubben har ca. 300 betalende medlemmer, ca. 60 er
aktive.
Longyearbyen er avhengig av Hjelpekorpsets kvalitet og kompetanse, de jobber mye med
forebyggende arbeid som kurs og opplæring, informasjonsarbeid. De hjelper også til under lokale
arrangement og de engasjerer mange av innbyggerne i Longyearbyen.
Administrasjonssjefen anbefaler at Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps tildeles kr 120 000 til
oppgradering av utstyr og kompetanseheving.
29. Longyearbyen skole 6. trinn
Det søkes om kr 35 000 til leirskole på fastlandet neste skoleår (i 7. trinn).
På leirskole kan en møte andre barn fra andre kanter av landet, og et opphold på leirskole gir
utfordringer som den enkelte og hele gruppa kan vokse på.
Det har vært tradisjon for å gi korkpengestøtte til leirskoletur for 6. trinn. I fjor, da det var om lag
samme antall elever, ble det gitt kr. 30 000.
Administrasjonssjefen anbefaler at 6. trinn ved Longyearbyen skole tildeles kr 35 000 til
leirskoletur.
30. Longyearbyen skole 10. trinn
Det søkes om kr 25 000 til klassetur til Barentsburg og Isfjord Radio i februar.
Det har tidligere blitt gitt korkpengestøtte til klasseturer for 10. trinn. Det har da som regel vært
turer til fastlandet.
10. trinn ønsker denne gangen en tur i lokalmiljøet for hele klassen, noe som vil gi flere av
ungdommene en mulighet til å komme seg på en tur de ellers ikke ville kunne være med på.
Administrasjonssjefen anbefaler at det tildeles kr 25 000 til Longyearbyen skole 10. trinn til
klassetur.
31. Longyearbyen Storband
Det søkes om kr 120 000 til drift og videreutvikling av storbandet. Dette innbefatter dekning av
utgifter til dirigent samt utgifter til innleie av eksterne aktører i forbindelse med planlagt konsert
våren 2015.
Longyearbyen Storband, som har 18 medlemmer, er en viktig del av Longyearbyens kulturliv der
storbandet bidrar ved ulike arrangementer.
Administrasjonssjefen anbefaler at Longyearbyen Storband tildeles kr 60 000 til drift av
storbandet.
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32. Nabolaget Gruvedalen Panorama
Det søkes om kr 50 000 til oppgradering av lekeplass, utstyr og arbeid.
Det er flere ganger tidligere blitt gitt korkpenger til både etablering og opprusting av lekeplasser i
forskjellige boligfelt i Longyearbyen.
Administrasjonssjefen anbefaler at tilskudd til lekeplasser ikke prioriteres og at søknaden fra
Nabolaget Gruvedalen Panorama avslås.
33. Polarjazz
Det søkes om kr 100 000 til gjennomføring av Polarjazz festival 2015.
Polarjazzfestivalen er et viktig kulturtilbud til Longyearbyens befolkning i mørketiden, og det
arrangeres nå for 18. gang. Festivalen gir varierte musikkopplevelser i mørketiden til et blandet
publikum i alle aldersgrupper.
Administrasjonssjefen ser på Polarjazz som et viktig tradisjonelt arrangement i mørketiden og
anbefaler at Polarjazz tildeles kr 100 000.
34. Resonans Svalbard
Det søkes om kr 80 365 til oppstart og drift av organisasjonen, herunder støtte til etablering av
hjemmeside, markedsføring samt innkjøp av profesjonell kinoprojektor med utstyr (kr 60 000).
Resonans Svalbard er en forening som formelt ble stiftet 03.10.2014. Foreningen ønsker å
arbeide for kunne tilby et opplevelsesbaserte kulturelle arrangementer for fastboende og turister
på Svalbard. Videre ønsker de å fremme Huset som en levende og aktuell arena for kultur og
musikk i Longyearbyen.
Administrasjonssjefen mener at søknaden faller noe utenfor korkpengeordningens formål og
anbefaler derfor at søknaden avslås.
35. Sabbatini, Mark – «Mucking Cold» - bokprosjekt
Mark Sabbatini søker om kr 150 000 til bokprosjektet «Mucking Cold».
Dette skal bli en engelskspråklig bok som i hovedsak vil fokusere på Sabbatinis tid som journalist
på Svalbard/et portrett av Svalbard ut i fra hans perspektiv og erfaringer.
Administrasjonssjefen mener at søknaden faller noe utenfor korkpengeordningens formål og
anbefaler derfor at søknaden avslås.
36. Sabbatini, Mark / Icepeople
Icepeople v/Mark Sabbatini søker om kr 45 000 til dekning av kopiering/publisering ved å gi ut
gratisavis på engelsk, inklusive kostnader til utgivelse av ekstraaviser som skal gis ut i forbindelse
med solformørkelsen.
I tillegg til å gi ut en gratis papiravis, har Icepeople også et nettsted med samme navn som leses
verden over. Sabbatini tar ikke ut lønn og dekker stort sett alle utgifter selv. Administrasjonssjefen
vurderer dette som et positivt tiltak der målgruppen er noen som ikke nås av så mange andre
tiltak.
Administrasjonssjefen anbefaler at Marc Sabbatini tildeles kr 45 000 til dekning av kostnader ved
utgivelse av gratisavisa Icepeople i Longyearbyen.
37. Sameie Elvesletta syd C1 - C3
Det søkes om kr 149 000 til tilrettelegging av utemiljøet ved boligene på Elvesletta Syd C1 – C3.
Sameiet består av tre blokker med til sammen 24 familieleiligheter. De ønsker å skape et felles
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uteområde for sammenkomster i nærmiljøet.
Det er flere ganger tidligere blitt gitt korkpenger til både etablering og opprusting av lekeplasser i
forskjellige boligfelt i Longyearbyen.
Administrasjonssjefen anbefaler at tilskudd til lekeplasser ikke prioriteres og at søknaden fra
Sameiet Elvesletta Syd avslås.
38. Sandvik, Anne Lise K.
Anne Lise K. Sandvik søker, på vegne av Longyearbyens musikkliv, om kr 30 000 til innkjøp av et
sett pauker (musikkinstrument).
Pauker blir ofte brukt i forbindelse med framføring av klassiske verker. Dette er store instrumenter
som må sendes med båt og fraktkostnadene blir dermed høye.
Tanken er at paukene skal oppbevares i kulturhuset og forvaltes derfra. De skal kunne disponeres
av tilreisende musikere og i lokale prosjekter. Den totale kostnaden for å overta paukesettet fra
NOSO er kr 100 000.
Det er trolig ikke ofte at disse instrumentene vil bli brukt, men administrasjonssjefen vil likevel
under tvil anbefale at det tildeles kr 20 000 til innkjøp av pauker.
39. Scei, Liv Mari/ Sandberg Sigri
Det søkes om kr 50 000 til workshop og forestilling/eventyrkonsert basert på eventyr om
Vindtrollet.
Utgiftene til prosjektet beløper seg til kr 86 000, og av dette skal kr 68 000 gå til honorarer samt
reise og opphold for aktørene. Kun den ene av aktørene er bosatt i Longyearbyen.
Administrasjonssjefen mener at søknaden faller noe utenfor korkpengeordningens formål og
anbefaler derfor at søknaden avslås.
40. Shcherbina, Elena V.
Det søkes om kr 201 000 til etablering av innendørs lekeplass/lekeområde for barn.
Administrasjonssjefen kan ikke se at dette er et prosjekt som kommer inn under
korkpengeordningens formål og anbefaler derfor at søknaden avslås.
41. Sirkus Svalnardo
Det søkes om kr 105 000 til sirkusskole og sirkusuke i 2015.
Sirkus Svalnardo har vært et populært tiltak for barn og unge som har vært støttet med
korkpenger i flere år.
Administrasjonssjefen vil anbefale at Sirkus Svalnardo tildeles kr 80 000 i tilskudd til kurs,
instruktører og utstyr.
42. Spitsbergen Revylag
Det søkes om kr 125 000 til oppsetting av Solfestrevy 2015 og til komplettering av lysutstyr og
mikrofoner.
Administrasjonssjefen mener at Spitsbergen Revylag er et positivt bidrag til kulturlivet i
Longyearbyen, og det er en fin tradisjon med Solfestrevyen.
Administrasjonssjefen vil anbefale at Spitsbergen Revylag tildeles kr 80 000 til Solfestrevyen og
innkjøp av lysutstyr mikrofoner.
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43. Store Norske Mandskor
Det søkes om kr 127 000 til dirigenttjeneste, korseminar, noter og uniformer.
Koret, som har 22 medlemmer, bidrar ved flere arrangementer i Longyearbyen og tar på seg ulike
sangoppdrag gjennom året. Administrasjonssjefen mener det er viktig å støtte opp om driften av
koret.
Administrasjonssjefen anbefaler at Store Norske Mandskor tildeles kr 80 000 til drift av koret.
44. Storø & Dokka – Lunckefjell Kull(tur)festival
Det søkes om kr 100 000 til gjennomføring av Lunckefjell Kull(tur)festival i Svea.
Festivalen, som er ment for de ansatte i Svea, skal gjennom framvisning av bilder, sang, film mv.
synliggjøre gruvearbeiderkulturen på Svalbard og i Svea. Det planlegges konsert, bildeutstilling
work shop mm. Dette er et nytt tilbud som kan tenkes å bli et fast årlig kulturarrangement. Støtte
fra korkpengeordningen er også ment å skulle gå til tiltak og prosjekter i Svea.
Størstedelen av utgiftene er knyttet til reiseutgifter og honorarer til arrangørene.
Administrasjonssjefen mener dette vil kunne være et positivt tiltak. Det er heller ikke ofte at det er
søkt om midler til tiltak i Svea, og administrasjonssjefen anbefaler derfor at Storø og Dokka
tildeles kr 20 000 som støtte til oppstart av Lunckefjell Kull(tur)festival i Svea.
45. Storø, Olaf
Det søkes om kr 56 000 til lansering av boka «Signatur».
Ved korkpengetildelingen i 2013 ble det gitt støtte til søkeren på kr 30 000 til arbeidet med denne
boka.
Administrasjonssjefen mener at boklanseringen faller noe utenfor korkpengeordningens formål og
anbefaler derfor at søknaden avslås.
46. Svalbard Action Art Festival v/Stein Henningsen
Det søkes om kr 94 000 i tilskudd til Svalbard Action Art Festival.
Dette er en ny kunstnerisk festival som vil fokusere på det sårbare Arktis og de forandringer
verden står over for. Festivalen er ment å skulle være et tilbud til alle som bor i Longyearbyen,
inklusive barn og unge. Prosjektet skal gi en annen kulturell input enn det folk normalt er vant til.
I tildelingskriteriene for korkpengene står det at det skal stimuleres til et aktivt, kreativt og
nyskapende velferdstilbud. Med henvisning til dette vil administrasjonssjefen anbefale at Svalbard
Action Art Festival tildeles kr. 30 000 i tilskudd til oppstart av festivalen.
47. Svalbard Irish Dance Ensemble
Det søkes om kr 27 400 til dansekostymer til nye medlemmer.
Svalbard Irish Dance Ensemble ble startet opp i fjor, og har i dag 18 medlemmer. Økning i antall
medlemmer i dansegruppen gjør at det er behov for å få sydd flere dansekostymer.
Administrasjonssjefen anbefaler at Svalbard Irish Dance Ensemble tildeles kr 15 000 til
dansekostymer til nye medlemmer.
48. Svalbard Kirke - konfirmanttur
Det søkes om kr 60 000 til fastlandstur med konfirmantene.
Det har vært tradisjon for å reise på tur til Oslo med konfirmantene. Dette er imidlertid første
gangen det søkes om korkpenger til konfirmantturen. Årsaken til dette er at andre sponsorer har
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falt vekk.
Administrasjonssjefen anbefaler at Svalbard kirke tildeles kr 40 000 til fastlandstur for
konfirmantene.
49. Svalbard Kirke, Polargospel
Det søkes om kr 50 000 til fastlandstur for koret.
Polargospel er et kor for barn fra 3. til 6 klasse. Det er i dag ca. 10 medlemmer. Det søkes om
støtte til kortur til fastlandet, noe som er inspirerende for medlemmene og viktig for å opprettholde
en viss medlemsmasse. Det å ivareta en kontinuitet i medlemsmassen er viktig for koret.
Administrasjonssjefen anbefaler at Polargospel tildeles kr 20 000 til fastlandstur.
50. Svalbard Kirkes Speidergruppe
Det søkes om kr 20 000 til deltakelse på kretsmanøver i Troms våren 2015.
Svalbard Kirke Speidergruppe har administrativ tilknytning til Svalbard Kirkes stab. Speidergruppa
har for tiden 6 medlemmer, men håper på økning i medlemstallet. Deltakelse på kretsmanøver vil
kunne gi speiderne motivasjon til videre speiderarbeid og lederoppgaver.
Speidergruppa frasa seg beløpet de fikk tildelt i 2013 (kr 10 000).
Administrasjonssjefen anbefaler at Speidergruppa tildeles kr 10 000 til deltakelse på
kretsmanøver.
51. Svalbard Kirkes trio
Det søkes om kr 110 000 til CD-innspilling av ny kirkemusikalsk Svalbardmesse.
Svalbard Kirkes Trio har det siste året skrevet en kirkemusikalsk messe. De søker nå om tilskudd
til dekning av kostnader til å få spilt dette inn på CD.
Administrasjonssjefen mener at finansiering av CD-innspillingen faller noe utenfor
korkpengeordningens formål. Det anbefales derfor at søknaden avslås.
52. Svalbard Seilforening
Det søkes om kr 70 000 til oppgradering av naust og utstyr og bygging av treplatting ved naust.
Svalbard Seilforening bidrar til mangfoldet i fritidsaktiviteter i Longyearbyen. Aktivitetsnivået i
foreningen har økt de siste årene, og foreningen har nå ca. 80 medlemmer. Arrangementer
foreningen bidrar i er bl.a. den tradisjonelle St. Hans-feiring i Sjøområdet og Camp Svalbard.
Mange av de aktive medlemmene er barn og ungdom.
Administrasjonssjefen anbefaler at Svalbard Seilforening tildeles kr 30 000 til oppgradering av
naust og utstyr.
53. Svalbard Turn - Klatrevegg
Det søkes om kr 154 000 til ferdigstillelse og skjøting av klatrevegg i Svalbardhallen.
Arbeidet med en modernisering av klatreveggen i Svalbardhallen ble påbegynt i 2012, og det ble
tildelt kr 100 000 i korpenger både i 2012 og 2013. Det søkes nå om korkpenger for å ferdigstille
klatrevegg.
Administrasjonssjefen er fornøyd med at arbeidet med oppgraderingen og utvidelsen av
klatreveggen nå går mot slutten, og anbefaler at Svalbard Turn tildeles kr 115 000 i tilskudd til
ferdigstilling av klatreveggen.
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54. Svalbard Turn – Utstyr, aktivitetsstøtte mv.
Det søkes om kr 1 105 000 til utstyr for å gjennomføre og opprettholde aktiviteter, tilrettelegging
og oppfølging av aktiviteter og arrangementer, deltakelse på stevner og konkurranser på
fastlandet, kompetanseheving og kurs for frivillige, trenere, instruktører.
Svalbard Turn, som har ca. 800 medlemmer, står for det meste av organisert trim og idrettstilbud
for befolkningen i Longyearbyen. Det legges ned et betydelig antall timer frivillig arbeid for å holde
aktivitetene/tilbudene i gang. 16 av de aktive gruppene har søkt om korkpenger.
Administrasjonssjefen vil fremheve at Svalbard Turn er en av de viktigste foreningene i
Longyearbyen med høy aktivitet, ikke minst aktiviteten mot barn og unge.
Administrasjonssjefen anbefaler at Svalbard Turn tildeles kr 700 000. Svalbard Turn prioriter selv
mellom gruppene.
55. Svalbard Turn – Etablering av råd for idrett og friluftsliv
Det søkes om kr 253 000 til etablering av Råd for idrett og friluftsliv med tilknyttede aktiviteter.
Søkeren viser til vedtatte «Delplan for idrett og fysisk aktivitet», og søker å etablere et eget råd
som i samarbeid med Longyearbyen lokalstyre skal finne gode løsninger for aktivitetstilbud for
befolkningen og for utnyttelsen av ulike anlegg.
I kostnadsoverslaget er det satt opp utgifter til lønn, honorar, reisekostnader og andre utgifter i
forbindelse med gjennomføring av temakvelder og aktivitetsuke.
På side 11 i delplanen for idrett og fysisk står det bl.a.:
«Opprettelse av råd for idrett og fysisk aktivitet vil være en administrativ måte å ivareta oppgaver på i
tilknytning til idrett og fysisk aktivitet. I forbindelse med SNU kan dette bli en viktig og formålstjenlig måte å
jobbe annerledes på. Det foreslås derfor at man oppretter et råd for idrett og fysisk aktivitet med et godt
utredet mandat.»

Administrasjonssjefen mener det foreløpig ikke er avklart hvem som har ansvaret for å opprette
rådet, hvordan det skal organiseres og finansieres og at det heller ikke er utarbeidet mandat.
Dette er forhold som må avklares nærmere, og administrasjonssjefen mener det derfor ikke er
grunnlag for å behandle søknaden fra Svalbard Turn nå. Det anbefales derfor at søknaden avslås.
56. To-Takteren
Det søkes om kr 450 000 til klubbhus og drivstoffcontainer.
To-Takteren er en forening med betydelige egne inntekter og solid økonomi. De er dermed i større
grad enn mange av de andre søkerne i stand til å stå på egne bein og finansiere sine aktiviteter på
egen hånd. To-Takteren har tidligere også mottatt korkpengestøtte på tilsammen kr 1 230 000 til
oppgradering og utvidelse av småbåthavna.
Med bakgrunn i dette, og at administrasjonssjefen mener at formålet det nå søkes om penger til
faller noe utenfor korkpengeordningens formål, anbefales det at søknaden avslås.
57. Tundradundrene
Det søkes om kr 24 500 til korseminar, noter og dirigenthonorar.
Tundradundrene er en damevokalgruppe bestående av 12 - 14 personer. De deltar på diverse
arrangementer og samarbeider også med andre aktører i Longyearbyen. Det planlegges å holde
et korseminar som forberedelse til eget konsertarrangement, som vil være et samarbeidsprosjekt
med bl.a. elever fra kulturskolen.
Administrasjonssjefen anbefaler at Tundradundrene tildeles kr 10 000 i tilskudd til
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konsertarrangement.
58. UNN HF - Longyearbyen sykehus
Det søkes om kr 150 000 til jubileumsbok/hefte i forbindelse med markeringen av at det i 2016 er
100 år siden Longyearbyen sykehus ble etablert.
Administrasjonssjefen mener dette faller noe utenfor korkpengeordningens formål og anbefaler
derfor at søknaden avslås.
59. WIFAL v/styret
Det søkes om kr 24 495 i tilskudd til WIFALs årsmøte/festmiddag i 2015.
WIFAL (World International Female Arctic Lutefisklag) er en forening som er åpen for alle kvinner
som har tilknytting til Svalbard. De møtes en gang i året til årsmøte/festmiddag.
Administrasjonssjefen mener dette faller utenfor korkpengeordningens formål og anbefaler derfor
at søknaden avslås.

Vedlegg:
1 Oversikt over søkere og administrasjonssjefens forslag til tildeling
Andre vedlegg (ikke vedlagt):
1 Veiledning og informasjon til søkere
2 Forskrift om overskuddsutdeling for Nordpolet

Tildeling av Korkpenger 2014 - OKUs vedtak (sak PS 11/14 i møte 18.11.2014)
Søkere

Søkt

Vedtak

Tiltak/prosjekt/formål bevilgningen er gitt til

Vurdering/merknader

1 Blåmyra Bluegrassband

50 050

10 000 Workshop i Longyearbyen, støtte til vedlikehold av utstyr og instrumenter Ikke til festivaldeltakelse

2 Borgerlig konfirmasjon på Svalbard

25 000

20 000 Borgerlig konfirmasjon på Svalbard, kurs, seremoni, Camp Refugee

3 The Empire AS

400 000

0 (Svalbard Ice Climbing Tower - tilskudd til bygging)

Faller utenfor formålet

4 FAU Kullungen barnehage

15 160

0 (Ekskursjoner i og rundt Longyearbyen)

Faller noe utenfor formålet

5 FAU Kullungen barnehage

10 000

0 (Matkurs for barna i Kullungen)

Faller noe utenfor formålet

6 FAU Kullungen barnehage

56 000

0 (Båttur til Barentsburg - bygge relasjoner/kulturutveksling)

Faller noe utenfor formålet

7 FAU Polarflokken barnehage

50 000

0 (Utg. til foredragsholdere, div. arrangementer)

Faller noe utenfor formålet

0 (Arrangerer av sanger, plateinnspilling, plateproduksjon, turnéstøtte)

Faller noe utenfor formålet

8 Gruvesangprosjektet/Store Norske Mandskor
9 JRP A/S (Jason Roberts productions)

200 000
46 000

30 000 Belysning og posisjonering av isbjørnskulptur

10 Jusshjelpa i Nord-Norge

10 000

10 000 Saksinntakstur/juridisk veiledning i Longyearbyen

11 Knutsen, Kjetil Dahl

38 000

20 000 Treskjæring for ungdom og voksne

Til oppstart. Søker bes vurdere å sette aldergrensen noe lavere enn 13 år

12 Liverbirds Svalbard

75 000

20 000 Fotballskole for barn og ungdom 10-15 år

Det forutsettes at tiltaket ikke kommer i konflikt med Svalbard Turns aktiviteter

13 LL - Enhet barn og unge - Camp Svalbard

120 000

120 000 Transport, mat, sikkerhetskurs, leie av utstyr mv.

14 LL - Enhet barn og unge - Camp Svalbard vinter

50 000

50 000 Transport, opphold, mat, kjøp/leie av utstyr og tjenester mv.

15 LL - Enhet barn og unge - UKM

45 000

45 000 UKM-arrangement, reise opphold fylkesmønstring og evt. landsmønstring

16 LL - Enhet kultur og idrett - KunstPause 2014

70 000

70 000 Arrangere KunstPause 2014

17 LL - Enhet kultur og idrett - Lysutstyr

290 000

190 000 Innkjøp av lysutstyr til kulturhuset

18 LL - Enhet kultur og idrett - Kulturskolen

55 200

40 000 Markering av Prøysen-jubileet

19 LL - Enhet kultur og idrett - Kulturskolen

61 800

25 000 20-årsjubileum for kulturskolen, jubileumskonsert

20 LL - Longyearbyen skole v/ungdomstrinnet

60 000

40 000 Oppsetting av teater/musikalen "Mamma Mia"

21 Longyearbyen Blandakor

112 500

22 Longyearbyen Bluesklubb

295 000

23 Longyearbyen Dykkerklubb

40 000

24 Longyearbyen Fotoklubb

103 100

25 Longyearbyen Golfklubb

79 000

26 Longyearbyen Hundeklubb
27 Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening
28 Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps

173 200

80 000 Drift av koret
130 000 Dark Season Blues 2015 og andre konsertarrangementer

Ikke til dekning av underskudd i forb. med "Messias"-oppsettingen
Ikke til teknisk utstyr

30 000 Innkjøp av utstyr og aktiviteter i klubben
15 000 Oppgradering av golfsimulatorer
100 000 Utvidelse av byhundegården - ferdigstillelse av prosjekt

90 000

40 000 Barne- og ungdomssatsing, lavterskeltilbud

272 000

120 000 Oppgradering av utstyr og kompetanseheving

35 000

35 000 Leirskoletur i 7. trinn

30 Longyearbyen skole 10. trinn

25 000

25 000 Klassetur til Barntsburg/Isfjord Radio

120 000

Til markering av jubileum. Ikke til innkjøp av piano og krakker

20 000 Strømutgifter og vedlikehold av utstyr

29 Longyearbyen skole 6. trinn

31 Longyearbyen Storband

Til materialer og installasjon, ikke til vedlikehold og drift

60 000 Drift og videreutvikling av storband

Ikke til hyttevedlikehold

32 Nabolaget Gruvedalen Panorama
33 Polarjazz

50 000
100 000

34 Resonans Svalbard

80 365

35 Sabbatini, Mark

150 000

36 Sabbatini, Mark / Icepeople
37 Sameie Elvesletta syd C1 - C3

45 000
149 000

38 Sandvik, Anne Lise K.

30 000

39 Scei, Liv Mari/ Sandberg Sigri

50 000

0 (Oppgradering av lekeplass, utstyr og arbeid)
100 000 Gjennomføring av Polarjazzfestival 2015

0 (Etablering av forening (hjemmeside, markedsføring, kjøp av prosjektor)) Faller noe utenfor formålet
0 ("Mucking Cold" - bokprosjekt)

0 (Tilrettelegging av utemiljø)

0 (Workshop og forestilling/eventyrkonsert)

Faller noe utenfor formålet

0 (Innendørs lekeplass/område for barn)

Faller utenfor formålet

41 Sirkus Svalnardo

105 000

100 000 Sirkusskole, kurs, instruktører og utstyr, sirkusuke 2015

42 Spitsbergen Revylag

125 000

80 000 Solfestrevy 2015, komplettering av lysutstyr, mikrofoner

43 Store Norske Mandskor

127 000

80 000 Drift av koret

44 Storø & Dokka

100 000

20 000 Støtte til oppstart av Lunckefjell Kull(tur)festival i Svea

45 Storø, Olaf

56 000

46 Svalbard Action Art Festival

94 000

30 000 Støtte til oppstart av festival

47 Svalbard Irish Dance Ensemble

27 400

15 000 Dansekostymer til nye medlemmer

48 Svalbard Kirke

60 000

40 000 Fastlandstur med konfirmantene

49 Svalbard Kirke, Polargospel

50 000

20 000 Fastlandstur med koret

50 Svalbard Kirkes Speidergruppe

20 000

10 000 Deltakelse på kretsmanøver i Troms våren 2015

52 Svalbard Seilforening

70 000

Faller noe utenfor formålet

20 000 Kjøp av paukesett til Longyearbyen

201 000

110 000

Faller noe utenfor formålet

45 000 Dekning av kostnader for utgivelse av gratisavis på engelsk

40 Shcherbina, Elena V.

51 Svalbard Kirkes trio

Faller noe utenfor formålet

0 (Lansering av boka "Signatur")

0 (CD-innspilling av ny kirkemusikalsk Svalbardmesse)

Til oppstart
Faller noe utenfor formålet
Til oppstart

Faller noe utenfor formålet

30 000 Oppgradering av naust og utstyr

53 Svalbard Turn

154 000

54 Svalbard Turn

1 105 000

55 Svalbard Turn

253 000

0 (Etablering av råd for idrett og friluftsliv med tilknyttede aktiviteter)

Ikke grunnlag for å behandle dette nå

56 To-takteren

450 000

0 (Klubbhus og drivstoffcontainer/oppgradering av småbåthavna)

Faller noe utenfor formålet

57 Tundradundrene

24 400

58 UNN HF - Longyearbyen sykehus
59 WIFAL v/styret

Sum
Ramme for tildeling:
Restbeløp ikke fordelt:

115 000 Ferdigstillelse av klatrevegg i Svalbardhallen
700 000 Utstyr, aktivitets- og arr.støtte, stevnedeltakelse, kompetanseheving

Svalbard Turn prioriterer selv mellom gruppene

15 000 Konsertarrangement og drift av koret

150 000

0 (Jubileumsbok - Longyearbyen sykehus 100 år i 2016)

Faller noe utenfor formålet

24 495

0 (Arrangere WIFAL 2015 (WIFALs årsmøte/festmiddag))

Faller utenfor formålet

7 032 670 2 765 000
2 900 000
135 000 - Beløpet settes av på korkpengefondet

