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Saksframlegg 23/13 
 
 
Arkivsak: 201301150  
Arkivkode:    

Saksbeh: Sigrun Øyre Gundersen  

   
Saksgang: Møtedato  
Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 15.10.2013  
 
 
FRIVILLIGHETSMIDLER 2013  
 
Sammendrag: 
Bydelsutvalget Bydel Grünerløkka har avsatt kr 950.000 i ekstra midler til frivillige lag og 
foreninger i bydelen for høsten 2013. Tilskuddet er et engangstilskudd og skal i hovedsak brukes 
til inventar, utstyr osv. som kommer organisasjonen til gode på lengre sikt. Det gis kun tilskudd til 
organisasjoner som har tilknytning til bydelen og medlemmer/ brukere bosatt i bydelen. 
 
 
Vurdering: 
Bydelsdirektøren har vurdert innkomne søknader i forhold til søkerkriteriene og har i sitt forslag 
tatt hensyn til søknader der tilskuddet kommer barn og unge til gode i form av aktiviteter og 
investeringer i kulturtilbud. 
 
Fordelingene under er ikke gjort i prioritert rekkefølge. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
 

1. Friends Fair Trade tildeles for støtte til ansettelse av frivilligkoordinator kr 50000,- 
2. Sinsen-Refstad Idrettsforening tildeles for støtte til oppstart av håndballgruppe kr 50000,- 
3. Tegnekveld, Deichmanske bibliotek tildeles for støtte til opplæring i bruk av scanner kr 

11000,- 
4. Kulturgruppa VICTOR- ung Victor tildeles for støtte til friluftsaktiviteter og workshops på 

helgetur kr 25000,- 
5. Flexus barnekor tildeles for støtte til juleavslutning, fest og diverse utstyr kr 30000,- 
6. Sinsen menighet tildeles for støtte til diverse utstyr til Åpen kirke kr 16000,- 
7. Engelsborg ressurssenter for eldre og pårørende tildeles for støtte til frivilligtur kr 30000,- 
8. Sofienberg menighet tildeles for støtte til innvielse av nytt orgel kr 10000,- 
9. Løren Velforening tildeles samlet for støtte til å arrangere Lørendagen, julemarked og 

juletrefest for beboere kr 90000,- 
10. Serieteket, Deichmanske bibliotek tildeles for støtte til tegneseriekurs kr 10000,- 
11. Grüner ishockey tildeles samlet for støtte til camp i høstferien, ishockeyskole og 

trenerutdanning kr 55200,- 
12. Møllergata skoles musikkorps tildeles for støtte til diverse utstyr kr 100000,- 
13. Oslo stupeklubb tildeles for støtte til videokamera og treningsdrakter kr 25000,- 
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14. Forestillingsgruppa Happy on Stage tildeles for støtte til ungdomsteatergruppe kr 10000,- 
15. Kodeklubben Lær Kidsa Koding tildeles for støtte til programvare kr 13500,- 
16. Lakkegata skoles musikkorps tildeles for støtte til diverse utstyr kr 75000,- 
17. UNiK Oslo tildeles for støtte til julemarked kr 20000,- 
18. Hasle skoles musikkorps tildeles for støtte til prosjekt RESPEKT, FORSTÅELSE = er å 

være venner og 3 tromboner kr 120000,-  
19. Sportsklubben av 1909 bryting tildeles for støtte til trener, sosial samling og stevne kr 

33985,- 
20. Grüner IL tildeles samlet for støtte til innkjøp av diverse utstyr kr 175315,-  

 
 
Vedlegg:  
Søkekriterier 
Søknader fra organisasjoner 
Oversiktsskjema 


