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FORDELING AV FRIVILLIGHETSMIDLER 2014
Sammendrag:
I budsjettet for Bydel Alna er det satt av kr. 1 500 000 til fordeling til frivillige tiltak i 2014.
Midlene skal fordeles av oppvekst- og kulturkomiteen etter fullmakt fra bydelsutvalget.
Søknadsfristen i år var 3.mars. Det har kommet inn 82 søknader med et totalt søknadsbeløp på kr.
3 649 565. Søknadene blir med dette lagt frem for oppvekst- og kulturkomiteen med forslag til
fordeling.
Saksframstilling:
Bydel Alnas engasjement for frivillige lag og organisasjoner er forankret bl.a. i BU - sak 44/07
”Samarbeid med frivillige”, som legger opp til å stimulere og støtte frivillig innsats gjennom en
aktiv frivillighetspolitikk.
Tilskudd til frivillige aktiviteter er et sentralt virkemiddel for å sikre et mangfoldig aktivitetstilbud
og levende lokalsamfunn i bydelen. Retningslinjer for støtte til frivillig arbeid ble sist behandlet i
bydelsutvalget 17.12.2009 (BU-sak 63/09). Retningslinjene ligger ved.
I budsjettet for Bydel Alna 2014 er det satt av kr 1 500 000 til fordeling til frivillige tiltak i
bydelen. Tilskudd til frivillige tiltak ble utlyst i lokalpressen, på bydelens nettsider og i brev til
frivillige organisasjoner i bydelen i januar. Det ble arrangert informasjonsmøte med
frivillighetsmidler som tema 20. februar i bydelssalen på Furuset.
Det har kommet inn 82 søknader med et totalt søknadsbeløp på kr. 3 649 565. Dette er noe
mindre enn i 2013 da 92 søknader ble behandlet. Fire søknader er kommet inn etter fristen og er
blitt avvist. Søknadene blir med dette lagt frem for oppvekst- og kulturkomiteen med forslag til
fordeling.
Kriterier for prioritering av søknader
Følgende kriterier skal i følge retningslinjene legges til grunn for prioritering av søknadene:
A.
Aktiviteter og investeringer som legges til rette for aktiviteter som ivaretar bydelens
fysiske miljø og som bidrar til dugnadsinnsats.
B.
Aktiviteter og investeringer som bidrar til kulturopplevelse og som fremmer sosialt
fellesskap og deltakelse blant bydelens beboere.
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C.

Søkere må ha tilknytning til bydelen.

Søknaden skal inneholde beskrivelse av
frivillige aktiviteter, plan for gjennomføring og budsjett. Støtten gis vanligvis ikke til drift eller
lønn. Det blir vanligvis heller ikke gitt tilskudd til:
drift
lønn
byomfattende tiltak
søkere som ikke har overholdt søknadsfristen
bydelens egne tjenestesteder og andre offentlige virksomheter
Andre forhold
Bydelsadministrasjonens innstilling til vedtak utgjør totalt kr 1 499 500.
I innstillingene er tiltak med god lokal forankring, stor grad av frivillig engasjement – samt tiltak
som gir mange anledning til å møtes og oppleve noe felles, prioritert. Frivillige tiltak for barn og
unge er også gitt høy prioritet i innstillingene fra bydelsadministrasjonen. Dette bl.a. med
utgangspunkt i komiteens vurderinger under fordeling av frivillighetsmidlene tidligere år.
Bydelene i Groruddalen har også i år blitt tildelt midler fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet
til «Organisasjoner og frivillig virksomhet». Målsettingen med disse midlene er å støtte tiltak
som:
”… fremmer frivillig virksomhet og arrangementer på tvers av etnisk og nasjonal opprinnelse.
Midlene kan også tildeles lokale lag og organisasjoner for å styrke organiseringen av innvandrere
lokalt, øke innvandreres tilgang til flere sosiale nettverk eller bidra til at innvandrere fremmer
interesser overfor lokale myndigheter”.
Tilskudd til «Organisasjoner og frivillig virksomhet» i Bydel Alna vil bli utlyst med det første. I
noen tilfeller har bydelsadministrasjonen imidlertid foreslått at tiltak som har søkt om bydelens
frivillighetsmidler blir vurdert i forbindelse med fordeling av midlene fra IMDI.
Oversikt over søkere, søknadsbeløp og bydelsdirektørens innstilling
A. Idrett
Nr
1

Søkt
Søker/Tiltak
80000
BALLN 4 ALL
Multisportaktiviteter på Ellingsrud i sommerferien og etter skoletid. Målgruppe barn 6-12 år. Innstilling
0
Søker om tilskudd til bl.a. halleie, utstyr samt honorar til dommere og instruktører.
Vedtak
Begrunnelse: Prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen

Nr
3

Søker/Tiltak
Ellingsrud basketball
Nystartet basketgruppe i Ellingsrud IL med 30 spillere fordelt på 5 lag. Søknad gjelder i
hovedsak utstyr, honorar og registreringsavgift.
Begrunnelse: Nytt tilbud i regi av idrettslaget på Ellingsrud, med god deltakelse fra barn og
unge.

Søkt
140000
Innstilling
32000
Vedtak
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Nr
4

Søker/Tiltak
Furuset Idrettsforening v/Alnaskolen
Søknad gjelder innkjøp av telt o.a. utstyr til bruk ved arrangement.

Begrunnelse: Alnaskolen bidrar ofte ved lokale arrangement på Furuset, og innkjøp av telt
o.a. vil bidra til å gjøre dette enklere og billigere.
Nr Søker/Tiltak
13 Lindeberg Sportsklubb Skigruppe
Gjelder aktiviteter for barn og unge i Jerikobakken januar til påske, med utlån av ski og
opplæringstilbud. Budsjett utgjør kr 190 000 der det også blir søkt om tilskudd fra Oslo
idrettskrets og EMI (Enhet for mangfold og integrering).
Begrunnelse: Tiltak som aktiviserer svært mange barn og unge i bydelen med stor grad av
frivillig innsats og samarbeid med andre aktører i nærmiljøet
Nr Søker/Tiltak
14 Lindeberg Sportsklubb Skigruppe
Drift av preppemaskin, samt vedlikehold og sikkerhetstiltak
Begrunnelse: Se begrunnelse for søknad nr. 13 ovenfor
Nr Søker/Tiltak
17 Delfin Svømmeklubb
Svømmetilbud for kvinner og barn på Furuset bad. Det er også søkt om tilskudd fra EMI
Begrunnelse: Viktig tilbud med god lokal forankring og stor grad av frivillig innsats.
Tilbudet samler 60-70 deltakere ukentlig.
Nr Søker/Tiltak
30 Alna Cricket Club
Treningsleir for ungdom 13 til 19 år. Søknaden gjelder halleie og utstyr.
Begrunnelse: Viktig tilbud med god lokal forankring og stor grad av frivillig innsats.
Nr Søker/Tiltak
33 Furuset Fotball IF
Jubileumsturnering for gutter og jenter 2002-2007. Søknaden gjelder tilskudd til førstehjelp,
premier o.a. arrangementsrelaterte kostnader.
Begrunnelse: Fint tiltak for å markere Furuset IFs jubileum, og god lokal forankring og
samarbeid med en rekke aktører i lokalmiljøet.
Nr Søker/Tiltak
34 Furuset Fotball IF
Oppstart av lag for jenter 13-15 år.
Begrunnelse: Bydelen gir normalt ikke tilskudd til drift av lag, men har i enkelte tilfeller gitt
tilskudd til etablering av nye tilbud.
Nr Søker/Tiltak
35 Furuset Fotball IF
Oppstart av lag for funksjonshemmede
Begrunnelse: Bydelen gir normalt ikke tilskudd til drift av lag, men har i enkelte tilfeller gitt
tilskudd til etablering av nye tilbud.

Søkt
93000
Innstilling
50000
Vedtak
Søkt
50000
Innstilling
40000
Vedtak
Søkt
70000
Innstilling
70000
Vedtak
Søkt
35000
Innstilling
35000
Vedtak
Søkt
30000
Innstilling
20000
Vedtak
Søkt
30000
Innstilling
20000
Vedtak
Søkt
16500
Innstilling
10000
Vedtak
Søkt
25000
Innstilling
20000
Vedtak
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Nr Søker/Tiltak
36 Furuset Fotball IF
Fotballskole 2014. Ukentlig tilbud til barn 4-6 år.
Begrunnelse: Prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen, jf. tilråding søknad nr.
33, 34 og 35.
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
45 Falken Girls Cricket Club
Cricket Mela (festival) sommer/høst 2014.

Søkt
35000
Innstilling
0
Vedtak
Søkt
39000
Innstilling
0
Vedtak

Begrunnelse: Prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Bydelen har ikke mottatt
rapport eller regnskap for mottatt tilskudd 2013.
Søkt
Nr Søker/Tiltak
20000
50 Bjørvika Cricket Klubb
Innstilling
Gjelder tilskudd til drift – avgifter, utstyr, honorar m.m., av cricketklubb med ca. 250
0
medlemmer. Uklar lokal forankring.
Vedtak
Begrunnelse: Prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Det gis vanligvis ikke
tilskudd til drift av lag og organisasjoner.
Søkt
Nr Søker/Tiltak
20000
54 Lutvann skoles skøytebanelag
Innstilling
Initiativ fra foreldre på Lutvann som ønsker å vanne og drive skøyteis ved Lutvann skole.
15000
Søknaden gjelder brøyteskuffer o.a. utstyr.
Begrunnelse: Fint tiltak for å fremme fysisk aktivitet på Lutvann med god lokal forankring og Vedtak
stor grad av frivillig innsats.
Søkt
Nr Søker/Tiltak
75000
55 Furuset Håndball IF
Innstilling
Klubbutvikling og arrangement i forbindelse med Furuset IFs 100-års jubileum.
Begrunnelse: Viktig tiltak med god lokal forankring og stor grad av frivillig innsats.
Noe høyt søknadsbeløp.
Nr Søker/Tiltak
57 Østmarka Rytterklubb
Gjelder kjøp av materialer o.a. for å bygge bod til utstyr på ridebanen i Alnaparken.
Tiltaket er avklart med Bymiljøetaten.
Begrunnelse: Viktig tiltak med god lokal forankring og stor grad av frivillig innsats.
Nr Søker/Tiltak
64 Furuset Idrettsforening
Åpen ishall på søndager. Et evt. tilskudd il dekke halleie til driftsselskapet Furuset
Sportsanlegg
Begrunnelse: Prioriteres ikke innen for den aktuelle budsjettrammen. Jf. tilråding til
søknadene 33,34,35, 55 og 68.
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
68 Furuset Idrettsforening
Arrangement og aktiviteter ifbm 100-års jubileet med utstilling, aktivitetsdag, turnering m.m.
Totalt budsjett kr 140 000.
Begrunnelse: Furuset IF har i dag ca. 2300 medlemmer og har gjennom 100 år vært en viktig
kraft i lokalsamfunnet på Furuset og i bydelen.

40000
Vedtak
Søkt
35000
Innstilling
25000
Vedtak
Søkt
36250
Innstilling
0
Vedtak
Søkt
60000
Innstilling
50000
Vedtak
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Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
71 Furuset Allidrett IF
Sommercamp 2014; sommeraktiviteter for barn og unge uke 26 – 29. Det blir også søkt om
tilskudd fra EMI o.a.
Begrunnelse: Prioriteres ikke innen for den aktuelle budsjettrammen. Jf. tilråding til
søknadene 33, 34, 35, 55 og 68.
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
75 Lindeberg Sportsklubb Fotball
Høstcup for barn og unge
Begrunnelse: Viktig tiltak med god lokal forankring og stor grad av frivillig innsats.
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
77 City Cricket Club
Treningssamlinger og utendørs turnering for barn og unge i april på kunstgressbanen,
Haugerud med 15-20 lag. Det blir søkt om tilskudd til utstyr, halleie og dommerhonorarer.
Gjennomføres i samarbeid med Haugerud IF.
Begrunnelse: Tiltak som vil engasjere mange med god lokal forankring, stor grad av frivillig
innsats og samarbeid med andre aktører i lokalmiljøet.
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
83 Stiftelsen Alna Ridesenter
Utbedring av ridesti i Alnaparken.
Begrunnelse: Prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Vedlikehold av stier o.a.
i Alnaparken er Bymiljøetatens ansvar

Søkt
50000
Innstilling
0
Vedtak
Søkt
20000
Innstilling
20000
Vedtak
Søkt
30000
Innstilling
20000

Vedtak
Søkt
70000
Innstilling
0
Vedtak

B. Tiltak for barn og unge
Søkt
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
5000
11 8. klasse, Ellingsrud skole v/ Kristin Jonassen
Innstilling
Søknaden gjelder tur til Grønlihytta i regi av foreldre for elever ved 8. klasse, Ellingsrud
0
skole. Tilskuddet skal dekke kostnader til overnatting og mat for 23 elever og 4 foreldre i mai.
Vedtak
Begrunnelse: Prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Jf. Tilråding søknad nr.
40 nedenfor (Grønlihytta SA).
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
Søkt
23 Furuset KFUK-KFUM speidere
10000
Innstilling
«Vi padler kano». Søknaden gjelder utstyr o.a. som setter Furuset-speiderne i stand til å ta i
10000
bruk 5 kanoer de har overtatt etter speiderne på Ellingsrud. Det er nå om lag 70 medlemmer i
Furuset KFUK/KFUM og det er planlagt en rekke aktiviteter med kano våren og sommeren
2014.
Begrunnelse: Viktig tiltak med god lokal forankring og stor grad av frivillig innsats.
Vedtak

Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
52 Amigos-klubben i Haugerud kirke
Leir på Fossheim leirsted 24.-26. oktober.
Begrunnelse: Prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Det blir vanligvis ikke
gitt tilskudd til aktiviteter som foregår uten for bydelen.

Søkt
35000
Innstilling
0
Vedtak

C. Flerkulturelle tiltak
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
28 Rabea kvinneforening
Rabea kvinneforening arbeider for å fremme fysisk og psykisk helse blant minoritetskvinner
og søker om tilskudd til 8 tiltak; i hovedsak kurs, informasjonsmøter og kulturkvelder.

Søkt
125 000
Innstilling
0
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Begrunnelse: Prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Søknaden vil bli vurdert
i forbindelse med fordeling av tilskuddsmidler fra IMDI («Organisasjoner og frivillig
aktivitet»)
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
29 Pakistansk familienettverk
5 møter/temasamlinger på Furuset om tema som ghettofisering, kvinnespørsmål,
tvangsekteskap, miljø og litteratur. Møtene blir gjennomført i samarbeid med bl.a. LIM
Norge, Stiftelsen Horisont og «Kultur uten grenser»
Viktig forum som mobiliserer mange, god lokal forankring og som gjennomføres med stor
grad av frivillighet. Litt høyt søknadsbeløp.
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
36 LIN (Likestilling, inkludering, nettverk)
Jentegruppe for skoleelever på ungdomsskoler; 10 samlinger á 3 timer med inntil 20
deltakere. Budsjettet omfatter i hovedsak driftsutgifter som lønn, materiell, markedsføring og
administrasjon (kontorrekvisita, administrering og regnskap)
Prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Det blir vanligvis ikke gitt tilskudd til
lønn eller rent driftsrelaterte kostnader.
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
58 LIN (Likestilling, inkludering, nettverk)
Flerkulturell Eid-feiring i LINs lokaler på Furuset. Tiltaket retter seg særlig mot
innvandrerkvinner. Budsjettet omfatter i hovedsak driftsutgifter som lokalleie, materiell,
markedsføring og administrasjon (kontorrekvisita, administrering og regnskap)
Begrunnelse: Prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Det blir vanligvis ikke
gitt tilskudd til rent driftsrelaterte kostnader.
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
60 Visjon Forum Norge
Søknaden gjelder tema- og kulturkvelder på Furuset, om henholdsvis Grunnlovjubileet og
problemstillinger knyttet til integrering. Foredrag gjennomføres på norsk.
Begrunnelse: Prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Søknaden vil bli vurdert
i forbindelse med fordeling av tilskuddsmidler fra IMDI («Organisasjoner og frivillig
aktivitet»)
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
63 Ndigbo Cultural Organisation Norway

Vedtak

Søkt
100000
Innstilling
50000
Vedtak
Søkt
42500
Innstilling
0
Vedtak
Søkt
34000
Innstilling
0
Vedtak
Søkt
40000
Innstilling
0
Vedtak

Søkt
25000

Arrangement for eldre på Furuset, i samarbeid med Furuset seniorsenter. Budsjettet omfatter Innstilling
0
utgifter til dansegruppe, transport, mat o.a. Uklar lokal forankring og noe høyt søknadsbeløp.
Begrunnelse: Prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen.

Vedtak
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Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
66 Uzma Khan
Ukentlige informasjonsmøter o.a. aktiviteter for kvinner med minoritetsbakgrunn. Budsjettet
omfatter kostnader til lokalleie, aktiviteter og utstyr.

Søkt
28000
Innstilling
18000

Begrunnelse: Viktig tiltak med god lokal forankring og stor grad av frivillig innsats.

Vedtak

Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
67 «Stolte jenter» v/ Nasreen Begum
Trening og kurs i livredning, selvforsvar og selvutvikling for jenter. Samarbeid med bl.a.
Ung i Forum, Furuset Allidrett IF og Alnaskolen. Hovedmålgruppen er jenter under 18 år
som ikke deltar i organiserte idrettsaktiviteter fra før.
Begrunnelse: Viktig tiltak med god lokal forankring og stor grad av frivillig innsats.

Søkt
35000
Innstilling
20000

Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
72 ILM (Inkludering, likestilling og miljø)
Datakurs for ungdom og voksne. Kurset gjennomføres på Lindeberg i samarbeid med bl.a.
NAV omfatter fire undervisningstimer pr. uke i tre måneder for om lag tyve deltakere.
Budsjett omfatter kostnader til honorar og «data». Uklart hva som er frivillig innsats.
Begrunnelse: Prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Tiltaket bør kvalifisere
til voksenopplæringsmidler e.a.
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
80 Somaliske foreldre på Furuset
Tiltak i forbindelse med Furusetfestivalen.

Søkt
46000
Innstilling
0

Vedtak

Vedtak
Søkt
11300
Innstilling
0
Vedtak

Begrunnelse: Prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Initiativet er formidlet
videre til Furusetfestivalen.
Søkt
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
14900
81 Somaliske foreldre på Furuset
Avslutningsfest for deltakere på leksehjelpstilbudet på Gran barnehage med ca. 100 deltakere. Innstilling
8000
Søknaden gjelder kostnader til mat og drikke o.a.
Vedtak.
Begrunnelse: Godt tiltak som avslutning på leksehjelpen 2013/2014, med mange deltakere,
god lokal forankring og stor grad av frivillig innsats.
Søkt
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
199000
86 Informasjon er makt
Bokutgivelse
Begrunnelse: Det blir vanligvis ikke gitt tilskudd til bokutgivelser fra frivillighetsmidlene

Innstilling
0
Vedtak

D. Tiltak for eldre
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
41 Ellingsrud pensjonistforening
Kulturtiltak og arrangement i forbindelse med 35-års jubileum for Ellingsrud
pensjonistforening.
Begrunnelse: Viktig tiltak for eldre i bydelen med god lokal forankring og stor grad av
frivillig innsats, og som engasjerer mange.

Søkt
10000
Innstilling
5000
Vedtak
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Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
31 “Formiddagstreffen”
Tiltak i regi av «Formiddagstreffen» på Lindeberg som arrangerer møter for eldre i Søndre
Lindeberg og Lindebergskogen Borettslag annenhver uke. Søknaden gjelder kulturkveld,
utflukt og julearrangement.
Begrunnelse: Viktig tiltak for eldre på Lindeberg med god lokal forankring og stor grad av
frivillig innsats, og som engasjerer mange.
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
27 Hellerud pensjonistforening
Tur til Eidsvollbygningen i forbindelse med 35-års jubileum
Begrunnelse: Prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Det blir vanligvis ikke
gitt tilskudd til tiltak som gjennomføres utenfor bydelen.
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
15 Teisen seniorklubb
Underholdning på medlemsmøter
Begrunnelse: Viktig tiltak for eldre på Teisen med god lokal forankring og stor grad av
frivillig innsats, og som engasjerer mange.
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
10 Furuset pensjonistforening
Medlemsmøter med underholdning og servering på Furuset seniorsenter.

Nr
9

Nr
7

Begrunnelse: Viktig tiltak for eldre på Furuset med god lokal forankring og stor grad av
frivillig innsats, og som engasjerer mange.
Søker/Tiltak/Begrunnelse
Lindeberg omsorgssenter
Arrangement i hagen på Lindeberg omsorgssenter i juni i regi av frivillige/venneforeningen i
samarbeid med ansatte. Søknaden gjelder kostnader til servering.
Begrunnelse: Tiltak for beboere o.a. på Lindeberg omsorgssenter med stor grad av frivillig
innsats.
Søker/Tiltak/Begrunnelse
Furuset sykehjems venner
Brosteinsball, dansearrangement og andre kulturtiltak for beboere og dagsenterbrukere på
Furuset sykehjem.
Begrunnelse: Viktig tiltak for beboere o.a. på Furuset sykehjem med god lokal forankring og
stor grad av frivillig innsats.

Søkt
10000
Innstilling
5000
Vedtak
Søkt
12000
Innstilling
0

Søkt
5000
Innstilling
5000

Søkt
30000
Innstilling
5000

Søkt
8000
Innstilling
5000
Vedtak
Søkt
17000
Innstilling
10000
Vedtak

A. Festivaler
Nr
5

Søker/Tiltak/Begrunnelse
Groruddalsporten Storvel
Lundenfestivalen; familiefest i Youngslunden på Teisen 7. juni

Begrunnelse: Tiltak som aktiviserer svært mange på Teisen, Fjellhus og Ulven med stor grad
av frivillig innsats og samarbeid med andre aktører i nærmiljøet
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
32 Lindeberg kulturens venner
Lindebergfestivalen 1. juni 2014 samt dansekurs o.a. kulturaktiviteter vår/høst.
Begrunnelse: Tiltak som aktiviserer svært mange på Lindeberg med stor grad av frivillig
innsats og samarbeid med andre aktører i nærmiljøet

Søkt
140000
Innstilling
100000
Vedtak.
Søkt
230000
Innstilling
100000
Vedtak
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Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
47 Ellingsrud Velforening
Ellingsruddagene 13.-15. juni 2014.
Begrunnelse: Tiltak som aktiviserer svært mange på Ellingsrud med stor grad av frivillig
innsats og samarbeid med andre aktører i nærmiljøet

Søkt
92000
Innstilling
92000
Vedtak

B. Menigheter
Søkt
Søker/Tiltak/Begrunnelse
35000
Østre Aker prosti v/ Grorud menighet
Innstilling
Søknaden gjelder dialogprosjekt – pilegrimsvandringer med 6. trinns elever i Groruddalen.
0
Vandringen vil følge pilegrimsveien fra Oslo til Nidaros gjennom Stovner bydel. Prosjektet
gjennomføres i samarbeid med Fortellerhuset og er tidligere gjennomført med elever fra
skoler i bydelene Stovner og Grorud. Søker ønsker nå å utvide tilbudet til elever i hele
Groruddalen. Det går ikke fram hvilke skoler i Bydel Alna som evt. Blir involvert i
prosjektet.
Vedtak
Begrunnelse: Prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Det blir vanligvis ikke
gitt tilskudd til tiltak som foregår i skolen, eller tiltak utenfor bydelen.
Søkt
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
25000
25 «Kultur i katedralen»
Innstilling
Søknaden gjelder konserter og utstillinger i Østre Aker kirke samt etablering av
25000
beboerbibliotek / bokkafé i menighetshuset. Tiltakene inngår i arbeidet for å gjøre Østre Aker
kirke til et kultursenter i nedre del av Groruddalen, og har et samlet budsjett på kr 140 000.
Norsk kulturråd har bevilget kr 80 000 til tiltaket.
Vedtak
Begrunnelse: Tiltak med høy kvalitet og stor grad av frivillig innsats som vil kunne være til
glede for mange i bydelen.
Søkt
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
2500
62 Ellingsrud og Furuset menighet
Innstilling
Kulturmøte i samarbeid med Rabea kvinneforening.

Nr
2

Begrunnelse: Enkelt men viktig tiltak med stor grad av frivillig innsats.
Nr
Nr
70

2500
Vedtak

Søkt
Søker/Tiltak/Begrunnelse
117000
Den Norske kirke, Østre Aker og Haugerud sokn
Drift av Værestedet i Ellingsrud kirke. Søknaden gjelder fortsatt drift av Værestedet – som er Innstilling
0
et møtested for personer som har særlig behov for sosial kontakt og aktivitet i hverdagen, etter
at bydelsutvalget vedtok å avvikle egen bevilgning i forbindelse med budsjettet for 2014.
Søknaden gjelder lønn, andre driftsutgifter, utstyr og reisekostnader.
Vedtak
Begrunnelse:
Begrunnelse: Søknaden blir ikke imøtekommet med henvisning til bydelsutvalgets vedtak i
BU-sak 59/13. Det blir vanligvis ikke gitt tilskudd til lønn og driftsutgifter fra
frivillighetsmidlene.

C. Musikk og dans
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Søkt
Søker/Tiltak/Begrunnelse
31000
Norsk-Kinesisk Musikkforening
Innstilling
Konserter og opptredener bl.a. i forbindelse med kinesisk nyttår, festivaler i bydelen,
15000
midthøstfest og julefeiring. Flere av arrangementene er i samarbeid med andre aktører i
bydelen. Kostnadene det blir søkt om støtte til omfatter bl.a. lokalleie og leie av utstyr.
Vedtak
Begrunnelse: Aktiv forening som driver aktiviteter med høy kvalitet og stor grad av frivillig
virksomhet.
Søkt
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
20000
16 Tvetenkoret
Innstilling
Tvetenkoret søker om «diverse materiell» for å kunne bidra med kulturelle innslag. Det
0
foreligger lite opplysninger om hva koret søker om utover dette. Koret fikk i 2013 tilskudd til
etablering fra frivillighetsmidlene og har bl.a. opptrådt på Furuset sykehjem og Furuset
seniorsenter i tillegg til opptreden på Tveten gård.
Vedtak
Begrunnelse: Prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen

Nr
6

Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
21 Alna janitsjar
Vårkonsert på Hellerud videregående skole.
Begrunnelse: Fint tiltak med stor grad av frivillig innsats og som er til glede for mange i
bydelen.
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
22 Alna janitsjar
Julekonsert i Østre Aker kirke
Begrunnelse: Fint tiltak med stor grad av frivillig innsats og som er til glede for mange i
bydelen.
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
24 Bryn skoles musikkorps
Diverse utstyr. Bryn skoles musikkorps har nå 28 medlemmer.
Begrunnelse: Viktig aktør i bydelens musikkliv med god lokal forankring og stor grad av
frivillig innsats.

Søkt
15000
Innstilling
15000
Vedtak

Søkt
15000
Innstilling
15000
Vedtak
Søkt
30000
Innstilling
30000
Vedtak

Nr
38 Jeriko skolekor
Innkjøp av utstyr, musikerhonorar m.m. i forbindelse med innstudering av musikalen «Sound
of Music».
Begrunnelse: Fint tiltak med god lokal forankring og stor grad av frivillig innsats.

Søkt
38500
Innstilling
25000
Vedtak

Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
42 Hellerudkoret
Korseminar og utstyr. Koret har i 2013 deltatt på en rekke konserter og arrangement, bl.a. i
haugerud kirke og Lindeberg omsorgsenter.
Begrunnelse:

Søkt
7000
Innstilling
7000
Vedtak

Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
49 Sivaanjali Narthanalaya
Danseworkshop (Bharat Natyam) og juleavslutning. Tiltakene har et totalt budsjett på kr
55 000 der foreldre og medlemmer bidrar med kr 20 000 i egenandel.
Begrunnelse: Viktig aktør i bydelens musikkliv med god lokal forankring og stor grad av
frivillig innsats.

Søkt
35000
Innstilling
30000
Vedtak
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Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
51 Karvan Indian Art, Dance & Culture
Bollywood danseworkshop og kurs i dholtrommer. Tiltakene gjennomføres på Haugerud.
Det søkes om tilskudd til utstyr, honorar og reiser for instruktører, lokalleie m.m.
Søknadsbeløpet er høyere enn budsjettet.
Begrunnelse: Aktiv forening med god oppslutning om tidligere arrangement, stor grad av
frivillig innsats.
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
61 Korelli
Korprosjekt med innstudering av Mozarts «Missa Brevis» og framføringer i Haugerud kirke
og Furuset eller Ellingsrud kirke. Budsjettet omfatter innkjøp av noter, solisthonorar samt
markedsføring og div. utgifter.
Begrunnelse: Ambisiøs og spennende satsing med god lokal forankring og stor grad av
frivillig innsats.
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
65 Haugen skolekorps
Haugen skolekorps søker om tilskudd til uniformer, seminar, rekrutteringskonsert, kostymer
for drill og sommertur.
Begrunnelse: Viktig aktør i bydelens musikkliv med god lokal forankring og stor grad av
frivillig innsats.
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
73 Lindebergskolenes musikkorps
Innkjøp av uniformer
Begrunnelse: Prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Se tilråding søknad nr.
74 nedenfor.
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
74 Lindebergskolenes musikkorps
Innkjøp av instrumenter
Begrunnelse: Viktig aktør i bydelens musikkliv med god lokal forankring og stor grad av
frivillig innsats.
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
76 Furuset skoles musikkorps
Rekrutteringstiltak (musikklek) i samarbeid med Oslo Musikk- og Kulturskole.

Søkt
43000
Innstilling
20000
Vedtak
Søkt
29000
Innstilling
20000
Vedtak
Søkt
227000
Innstilling
50000
Vedtak
Søkt
32000
Innstilling
0
Vedtak
Søkt
70000
Innstilling
50000
Vedtak
Søkt
81000
Innstilling
50000
Vedtak

Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
78 Lindebergskolenes musikkorps
Innkjøp av ny fane
Begrunnelse: Prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen jfr. Tilråding søknad nr.
74 ovenfor.
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
79 Lindebergskolenes musikkorps
Rekrutteringstiltak
Begrunnelse: Prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen jfr. Tilråding søknad nr.
74 ovenfor.

Søkt
50000
Innstilling
0
Vedtak
Søkt
40000
Innstilling
0
Vedtak
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Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
82 Bryn korforening
Innstudering og gjennomføring av høstkonsert
Begrunnelse: Viktig aktør i bydelens musikkliv med god lokal forankring og stor grad av
frivillig innsats.

Søkt
8000
Innstilling
8000
Vedtak

D. Helse
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
12 Groruddalen Revmatikerforening
Varmtvannstrening på Ammerudhjemmet og Haukåsen skole
Begrunnelse: Fint tilbud til revmatikere. Tilskuddet gjelder trening på Haukåsen skole.

Søkt
27470
Innstilling
15000
Vedtak

Søkt
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
30000
39 Karvan Indian Art, Dance & Culture
Innstilling
Yoga-kurs på Haugerud seniorsenter. Søknaden gjelder tilskudd til utgifter til utstyr,
0
instruktør og markedsføring.
Vedtak
Begrunnelse: Prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen, jfr. tilråding til søknad
nr. 51 ovenfor.
Søkt
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
9000
43 Helse & Mosjon
Innkjøp av treningsapparater og kostholdsprodukter for etablering av nytt tilbud innen trening Innstilling
0
og ernæring på Hellerud. Initiativtaker gir tilbud om gratis trening m.m.
Vedtak
Begrunnelse: Prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen.

E. Andre tiltak
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
18 Jakub Jarebica
Kulturarrangement med poesi og kunstutstilling m.m. på Furuset frivilligsentral i mai.
Søker bor ikke i bydelen.
Begrunnelse: Prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen.

Søkt
3500
Innstilling
0
Vedtak

Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
19 Mennesker i Fokus
Feiring av julaften i Furuset Forum.

Søkt
15000
Innstilling
15000

Begrunnelse: Viktig tilbud for alle som har behov for noen å feire med julaften, og med stor
grad av frivillig innsats.
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
20 Groruddalen historielag
Utgivelse av historielagets årbok for 2014. Budsjettet utgjør totalt kr 78 000 der bydelene i
Groruddalen blir søkt om til sammen kr 40 000.
Begrunnelse:

Søkt

10000
Innstilling

10000
Vedtak

Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
26 Hellerud teaterverksted
Innstudering og framføring av kabaret med Hellerud teaterverksted, der det er både
funksjonshemmede og funksjonsfriske deltakere. Budsjettet omfatter i hovedsak
honorarutgifter til musikalsk og kunstnerisk ledelse.
Begrunnelse: Viktig tiltak med mye frivillig innsats.

Søkt
70400
Innstilling
40000

Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
37 Furuset biblioteks venneforening
Venneforeningen ble etablert i 2013 og søker om tilskudd til 3 forfatterbesøk,
folkemusikkarrangement ifbm «Tea Time» på biblioteket i oktober, førjulsarrangement samt

Søkt
30000
Innstilling
30000

Vedtak

13
matinéforestilling i kinoteket hver torsdag.
Vedtak
Begrunnelse: Fint supplement til aktivitetene i biblioteket, med høyt aktivitetsnivå og stor
grad av frivillig innsats.
Søkt
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
41745
40 Grønlihytta SA
Søknaden gjelder utstyr (solcelleanlegg, gasskomfyr), inventar og møbler til Grønlihytta. Det Innstilling
30000
ble bevilget tilskudd fra frivillighetsmidlene til solcellepanel og komfyr i 2013, men ved en
feil ble det ikke anmodet om utbetaling av tilskuddet.
Vedtak
Begrunnelse: Viktig sted med stor verdi for mange i bydelen, og som blir drevet med stor
grad av frivillig innsats.
Søkt
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
30000
44 Foreningen Trosterudvillaen
Innstilling
Tilskudd til subsidiering av lokalleie for lokale organisasjoner
Begrunnelse: Viktig sted på Trosterud med stor verdi som kulturminne som blir brukt av
mange i bydelen, og blir drevet med stor grad av frivillig innsats.
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
46 Foreningen Trosterudvillaen
Kulturarrangementer i Trosterudvillaen i 2014 (fire konserter). Budsjettet utgjør kr 50 000,
der kr 25 000 blir dekt inn med billettinntekter samt foreningens egne midler.

Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
53 Alnaelvas venner
Gjennomføring av lysvandring 25. september 2014.
Begrunnelse: Viktig arrangement for Alnaelva med stor deltakelse og stor grad av frivillig
innsats
Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
59 Tveita parsellhagelag
Åpen dag i parsellhagene på Tveita som markering av parsellhagelagets 10-års jubileum.
Begrunnelse: Viktig tiltak på Tveita med stor grad av frivillig innsats

30000
Vedtak
Søkt
25000
Innstilling
25000
Vedtak
Søkt
15000
Innstilling
15000
Vedtak
Søkt
15000
Innstilling
15000
Vedtak
Søkt
12000
Innstilling
12000
Vedtak

Nr Søker/Tiltak/Begrunnelse
68 Folkeakademiet Hellerud
To familie-/barneprogram på Deichmanske bibliotek, Furuset.
Begrunnelse: Fint tilbud som vil kunne glede mange, og stor frivillig innsats.

3649565
1499500

Søkt totalt
Innstilling totalt
Vedtak totalt

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Oppvekst- og kulturkomiteen vedtar fordeling av frivillighetsmidler slik det går frem av oversikt i
saksfremstillingen.

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

