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Sak 1/15      Protokoll fra møte i Kultur- og oppvekstkomiteen 
2.12.2014  

 
Arkivsak: 201500035 
Arkivkode: 027.2 
Saksbehandler: Kjetil Wevling 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Kultur- og oppvekstkomite 27.01.15 1/15  
 
PROTOKOLL FRA MØTE I KULTUR- OG OPPVEKSTKOMITEEN 2.12.2014  
 
Vedlagt ligger protokoll fra møte i Kultur- og oppvekstkomiteen 2. desember 2014. 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Kultur- og oppvekstkomiteen godkjenner protokoll fra møte 2. desember 2014. 
 
 
 
Øyvind Henriksen      Preben Winger 
bydelsdirektør       ass. bydelsdirektør 
 
 
Vedlegg: KO-protokoll 5-14 
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Sak 2/15      Årsmelding for Kultur- og oppvekstkomiteen 2014  
 
Arkivsak: 201500037 
Arkivkode: 101.1 
Saksbehandler: Kjetil Wevling 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Kultur- og oppvekstkomite 27.01.15 2/15  
Bydelsutvalget 12.02.15  
 
ÅRSMELDING FOR KULTUR- OG OPPVEKSTKOMITEEN 2014  
 
Kultur- og oppvekstkomiteen hadde i 2014 fem møter og behandlet til sammen 38 saker. Dette 
er flere saker sammenlignet med 2013 og på nivå med 2012, da komiteen hadde samme antall 
møter. Økningen skyldes likevel i stor grad at protokoll fra foregående møte er fast sak til hvert 
møte. KO fortsatte i 2014 å ha møter ulike steder i bydelen for å bli bedre kjent med ulike 
virksomheter i bydelen. Disse møtene ble avholdt ved Deichmanske Bibliotek ved Nydalen 
VGS, Glasshuset på Nordberg og Morellbakken skole. Vi fikk omvisning, møtte noen av de 
ansatte og fikk innføring i det arbeidet de gjør der. Komitéen ønsker å fortsette med dette i 
2015. 
 
 
Sakene fordeler seg på følgende områder*: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Saker som omhandler Frivillighetsmidlene er sortert under «Diverse saker», da de passer i flere kategorier. 
 
 
I det følgende er et utvalg av saker KO behandlet i 2014 innen områdene:  
 
1. Kultur og ungdom 

2. Frivillighetsmidler 

3. Skoler 

4. Barnehager 

 
 
 
 
 
 
 

Saksområder 2011 2012 2013 2014 
Idrett, parker og friluftsliv 1 5 2 0 
Kultur og ungdom 4 17 12 13 
Skole 1 7 4 2 
Barnehage 1 7 5 5 
Diverse saker 4 5 8 18 
Sum 11 41 31 38 
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1. KULTUR OG UNGDOM 
 
Abelloftet 
Kultur- og oppvekstkomiteen har fulgt utviklingen av Abelloftet, og den nedsatte 
prosjektgruppen for Abelloftet rapporterer på halvårsbasis til KO. Prosjektgruppen består blant 
annet av 
lokalpolitikere, bydelsadministrasjon, FAU ved Ullevål skole, ungdomsrådet og ideelle 
organisasjoner. I 2014 begynte innholdet i huset virkelig å ta form. Kurstilbudet for barn og 
unge ble videreutviklet med flere tilbud og flere påmeldte. Det var også stadig fler som ville 
benytte seg av lokalene til barnebursdager, dåp og konfirmasjon. Den lokale frivillige 
organisasjonen Kultursløyfa inngikk samarbeid med Kulturenheten i bydelen om å starte opp 
barnekulturhelger under navnet Gøy på loftet. I løpet av høsten ble det gjennomført 7 
arrangement, hvorav de fleste var utsolgt. De fikk støtte fra bydelens frivillighetsmidler og 
Norsk Kulturråd. I tillegg har det vært yoga i samarbeid med Ullevål Hageby Yoga og 
psykomotorisk treningsgruppe i regi av bydelen. 
 
Den største endringen i aktivitet på huset har vært gjennom samarbeid med den private 
organisasjonen iClub. Etter anbudsrunde i fjor sommer ble de valgt til å drive fritidsklubb ved 
Abelloftet i samarbeid med Forebyggende barne- og ungdomsenhet i bydelen. De har etablert et 
eget klubbstyre og har nå åpent to kvelder i uken. De hadde i tillegg åpent i høstferien, og i 
2015 søkes det om midler til å holde åpent 10 lørdager. Klubben har mellom 25-40 besøkende 
hver dag, og bydelen er svært fornøyd med slike tall.  
 
Ved siden av å drive fritidsklubben har de blitt faste leietakere med sin aktivitetsskole for 
mellomtrinnet på Ullevål skole. De hjelper også til på barnekulturhelgene ved behov og er 
involvert i planene for oppgradering av Arvid Storsveens Plass, som KO bevilget 
Frivillighetsmidler til. 
 
 
Base på Engebråten ungdomsskole 
KO har bedt om at bydelen aktivt jobber for at det også etableres en base for forebyggende 
barne- og ungdomsenhet på Engebråten, og Forebyggende barne- og ungdomsenhet fikk etter 
lang tids forsøk i 2014 på plass et eget klasserom, som de bruker som base. De holder åpent i 
storefri og intensjonen er å få bedre kontakt med de som har sosiale utfordringer på skolen, slik 
at de får bedre oversikt over problemstillingene og enklere kan sette i gang tiltak. De bruker det 
også til gruppevirksomhet for både for Forebyggende, helsesøster og sosiallærer. De har godt 
besøk og terskelen for ungdommene å ta kontakt blir lavere med en slik ordning, enn hvis 
elevene må oppsøke dem på f.eks. Trikkehallen. Det gjør også samarbeid med bl.a. lærere, 
helsesøster og sosiallærer lettere og enklere å nyttiggjøre hverandres kompetanse. 
 
 
Åpning av folkebibliotek i Nydalen 
Biblioteket ved Nydalen videregående skole ble åpnet av kulturbyråden. Både BU- og KO-
leder var til stede. Deichmanske bibliotekfilial i de nye, fine og moderne lokalene på Nydalen 
videregående skole har 8000 bind fordelt på fag- og skjønnlitteratur, og boksamlingen skal 
utvikles ytterligere. Det er også mulig å lese aviser og å låne film og lydbøker. Filialen har 
leseapparat for blinde og svaksynte. Høsten 2014 hadde KO et av sine møter i biblioteket. 
Bibliotekets ledelse opplever å være nokså godt besøkt, men håper å få på plass bedre skilting 
for bydelens brukere. Administrasjonen har linket bibliotekets åpningstider og nyttig 
informasjon opp mot bydelens nettsider. KO har anmodet om at bydelen i samarbeid med 
biblioteket må få til bedre skilting, da det er vanskelig for bydelens beboere å finne fram til 
biblioteket. 
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2. FRIVILLIGHETSMIDLER 
Det ble for 2014 avsatt kr. 1.000.000,- til Frivillighetsmidler over budsjett. Det kom inn totalt 
65 søknader hvorav 14 av ulike årsaker fikk avslag, 2 søknader ble trukket og de resterende 
fikk midler innvilget. Alle de innvilgende søknadene rapporterte på bruken og fikk midlene 
utbetalt. Bydelsutvalgets prioriterte områder for 2014 var nærmiljøtiltak (skulle tildeles 
minimum 30 % av midlene), kulturtiltak, fysisk aktivitetstilbud mot et eldre publikum og 
oppgradering av kulturlokaler. Dette var en svært bred prioritering, hvor idretten var det eneste 
store området som ikke var prioritert.  
 
Det viste seg utfordrende med denne typen prioriterte områder, særlig når det settes en fast 
prosentandel, og siden det er vanskelig i forkant å vite hvor mange gode søknader man får inn 
innen de ulike kategoriene. For å kompensere for dette og oppnå kravet til 30 % til 
nærmiljøtiltak ble en del idrettstiltak med nærmiljøprofil prioritert ved fordelingen. 
Bydelsutvalget vedtok i forbindelse med oppsummering av tildelingen for 2014 å ikke ha 
prioriterte områder for tildelingen i 2015, men heller fokusere på kvaliteten i prosjektene. 
 
Knut Hammervold trappet i 2014 av som saksbehandler for Frivillighetsmidlene. Sekretær for 
KO og Kultur- og nærmiljøkonsulent Kjetil F. Wevling tok over stafettpinnen. Med nytt 
perspektiv kom det noen forslag til endringer av ordningen. Det har vært en utfordring noen år 
at søknadene er vanskelig sammenlignbare pga. mange ulike utforminger på dem og selve 
saksbehandlingen så vel politisk som administrativ har vært tungvint. På bakgrunn av dette 
anbefalte KO Bydelsutvalget å vedta nye retningslinjer og opprette en elektronisk 
søknadsportal for både søknader og rapportering på bruk av midlene. Frivillighetsmidlene 
utlyses i lokalpressen og på bydelens nettsider i desember hvert år for det påfølgende 
tilskuddsår. Søknadsfrist er satt den 15. januar i tilskuddsåret. Bakgrunnen for å endre 
søknadsperioden for Frivillighetsmidlene er å gjøre det enklere for søkerne å gjennomføre 
arrangement støttet av ordninger på våren. Endringene iverksettes fra søknadsrunden i 2015. 
 
 
Fordeling 2014 
 
Formål Antall 

søknader 
Søknads- 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Prosent av 
søknads-
beløp 

Prosent av 
Frivillighets-
midlene 

Barn og ungdom 5 140.000,- 65.000,- 46.4 6.5 
Nærmiljøtiltak 10 564.000,- 273.000,- 48.4 27.3 
Helse og velferd 10 229.800,- 135.000,- 58.7 13.5 
Idrett og friluftsliv 15 1.440.500,- 272.000,- 18.9 27.2 
Sang/musikk/dans/teater 20 601.500,- 215.000,- 35.7 21.5 
Diverse 5 690.000,- 40.000,- 5.8 4 
Totalt 65 3.665.800,- 1.000.000,-  100 
 
 
 
Fordelingen viser som i 2013 at idretten får en lavere prosentmessig fordeling i forhold til 
søknadssum sammenlignet med flere av de andre kategoriene. Årsaken til det er at en del 
idrettslag søker om opp mot 1.000.000,- i støtte til prosjekter. Når det gjelder 
prosentfordelingen for de tilgjengelige midlene totalt kommer idretten langt bedre ut. 
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3. SKOLER 
 
Endring av inntaksområder for Grefsen og Kjelsås skoler 
Det ble litt oppstyr da de nye inntaksområdene ble vedtatt før jul. Lokalpressen og mange 
foreldre engasjerte seg da det ble klart at en god del barn som tidligere skulle gått på Kjelsås 
skole ble flyttet til Grefsen. Noen av dem bor mindre enn fem minutter unna Kjelsås skole, men 
får nå rundt 15 minutters skolevei til Grefsen. Likevel er skoleveien ansett som trygg med 
fortau langs hele Kapellveien. Alternativet med å flytte barn fra andre siden av Grefsenveien 
ble ansett som et dårligere alternativ, da de må krysse trafikkert vei med personbiler, buss og 
trikk uten lyskryss.  KO fikk saken til informasjon, men anbefalte likevel Bydelsutvalget å 
minne UDE på at barna har krav på å gå på sin nærskole.  
 
 
 
4. BARNEHAGER 
 
Full barnehagedekning  
Bydel Nordre Aker har nådd full barnehagedekning, jfr. den lovfestede retten. 
Barnehagedekningen har stor politisk oppmerksomhet, og administrasjonen legger jevnlig frem 
statusrapporter for KO og bydelsutvalget. Bydelen tilpasser driften til bemanningsavtalen som 
ble inngått i forbindelse med «Munchforliket». Andelen pedagoger i bydelens kommunale 
barnehager er god, men fortsatt gis det dispensasjoner hvorav ca. 90% av disse har annen 
høyskoleutdanning e.l.  
 
 
Navn på ny barnehage 
Kultur- og oppvekstkomiteen behandlet navngivning av ny barnehage i Claus Borchs vei 19-
23, og sluttet seg til forslaget fra Tåsen Hageby Vel om at navnet på barnehagebygget blir 
Tåsenløkka barnehage. 
 
 
Brukerundersøkelsen i barnehager 
Oslo kommune gjennomførte i perioden 27.10 til og med 07.11 brukerundersøkelse for 
foresatte i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Deltagelse i undersøkelsen er 
obligatorisk for kommunale barnehager, mens ikke-kommunale barnehager velger om de vil 
delta. Måltallet for Oslo kommune er satt til 5,2 for foresattes generelle tilfredshet. Bydel 
Nordre Aker hadde i fjor, som tidligere år, oppnådd resultater godt over måltallet på 5,2. 
Resultatet for 2014 viser en generell tilfredshet på 5,41 totalt. Bydel Nordre Aker er best i Oslo 
på brukerundersøkelsen. 
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Lærlingarbeidet i Nordre Aker 
Ungdom i bydelen trenger lærlingplasser for å gjennomføre fagutdanningen sin og samfunnet 
har stort behov for kompetente fagarbeidere. Bydelen, som en stor arbeidsgiver og bestiller av 
tjenester, må ta sin del av ansvaret. Bydelen hadde 8 lærlinger som avsluttet sin læretid høsten 
2014 og det ble tatt inn 4 nye lærlinger samme høst. Alle disse på barn– og 
ungdomsarbeiderfaget. I tillegg ble bydelen godkjent som lærebedrift for helsearbeiderfaget i 
2014 og det ble tatt inn 2 lærlinger høsten 2014. Det planlegges for ytterligere 4-5 lærlinger på 
helsefagarbeiderfaget høsten 2015. Bydelen begynner denne våren på arbeidet for å bli 
godkjent som lærebedrift på kontor og administrasjon. Måltallet i løpet av 2015 er 12 lærlinger. 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget tar Årsmelding 2014 for Kultur- og oppvekstkomiteen til orientering. 
 
 
 
Øyvind Henriksen       Preben Winger 
bydelsdirektør        ass. bydelsdirektør 
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Sak 3/15      Rapport for Elvelangs i Fakkellys 2014  
 
Arkivsak: 201500036 
Arkivkode: 825 
Saksbehandler: Kjetil Wevling 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Kultur- og oppvekstkomite 27.01.15 3/15  
Bydelsutvalget 12.02.15  
 
RAPPORT FOR ELVELANGS I FAKKELLYS 2014  
 
Elvelangs i Fakkellys har blitt en fast årlig tradisjon og er et av Oslos største gratis 
kulturarrangement. Torsdag kveld nærmest høstjevndøgn erstattes den elektriske belysningen 
langs Akerselva med 4000 fakler. Publikum inviteres til en stemningsfull vandring langs elva 
der man opplever forskjellige kulturinnslag underveis i form av lys, dans og toner, både fra 
profesjonelle og amatører. Elvelangs i Fakkellys er et samarbeid mellom bydelene langs 
Akerselva og turen går fra Nordre Aker gjennom Sagene og Grünerløkka før den ender opp i 
Gamle Oslo. Flere hundre frivillige bidrar med kulturinnslag og det var i 2014 anslagsvis 
40.000 publikummere. 
 
Årets arrangement fant sted torsdag 25. september fra kl. 20.00-23.00. Se ellers vedlagt rapport 
for mer informasjon. 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget tar rapport fra Elvelangs i Fakkellys til orientering. 
 
 
 
 
Øyvind Henriksen       Preben Winger 
bydelsdirektør        ass. bydelsdirektør 
 
Vedlegg: Rapport Elvelangs 2014 
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Sak 4/15      Verbalvedtak 2014.Satusrapport ved årets slutt  
 
Arkivsak: 201400591 
Arkivkode: 121.0 
Saksbehandler: Preben Winger 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Miljø, plan og samferdselskomiteen 26.01.15 2/15  
Kultur- og oppvekstkomite 27.01.15 4/15  
Bydelsutvalget 12.02.15  
 
Tidligere vedtak i saken: 
Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. 
 
VERBALVEDTAK 2014.SATUSRAPPORT VED ÅRETS SLUTT  
 
 
Samhandlingsreformen 
I rapport om Samhandlingsreformen (sak 146/13) og erfaring etter 22 måneder oppgis det at 
“det stadig meldes flere pasienter med rus/psykiatrisk diagnose, og at disse til enhver tid utgjør 
mellom 25 og 30 % av antall meldte pasienter”. Bydelsutvalget ber derfor om at 
administrasjonen ser på muligheten for å styrke dette området.  
 
Svar: 
Så langt har bydelen ikke klart å styrke/øke ressursene til psykisk helse, men det er igangsatt 
gjennomgang av organiseringen av arbeidet med psykisk helse og ressursbruken   
 
  
Bydelens parker og nærmiljøanlegg 
Bydelsutvalget ber administrasjonen se på ulike modeller for å opprettholde standard for 
bydelens parker og nærmiljøanlegg, herunder planlegge vedlikeholds- eller utbedringstiltak 
som kan iverksettes siste halvår dersom bydelen ligger an til mindreforbruk. 
 
Svar: 
Det ble foretatt en gjennomgang og oppgradering av park – og nærmiljøanleggene i fjor, jfr. 
BU-sak 172/13, som senere ble fulgt opp i nytt saksframlegg til bydelsutvalget 19. juni (BU sak 
87/14), der bydelsutvalget økte bevilgningen med 200 000 kr. til formålet oppgradering av 
lekeutstyr, benker o.l. Samtidig påpekes det at kr. 300.000,- av frivillighetsmidlene i 2014 er 
tildelt tiltak innen nærmiljøanlegg i samarbeid med vel, bl. annet er aktivitetsapparater satt opp 
i Halsparken og Tåsenløkka. I 2014 er det bevilget 30.000 kr. til mulighetsstudie for Arvid 
Storsveens plass og 150.000 kr til ferdigstillelse av parkhytte i Kløverveien barnepark. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   9 

Kvalitet i barnehagene 
Bydelsutvalget ber administrasjonen om å sørge for nok bemanning med gode fagfolk som kan 
gi omsorg og et godt pedagogisk tilbud til barna. 
 
Svar: 
Bydelen tilpasser driften til bemanningsavtalen som ble inngått i forbindelse med «Munch-
forliket». Andelen pedagoger i bydelens kommunale barnehager er god, men fortsatt gis det 
dispensasjoner, pr. årsskiftet 18 i kommunale og 39 i ikke-kommunale barnehager - hvorav ca.  
90% av disse har annen høyskoleutdanning e.l. Bydelen skårer meget høyt på 
brukerundersøkelser for 2014. Det vises til BU-sak 178/14 
 
 
Psykisk helsearbeid barn og ungdom 
Bydelen bes å fortsette det gode arbeid med å avdekke psykiske lidelser så tidlig som mulig i 
nært samarbeid med barnehage, skole og familie. I dette arbeidet må det stilles konkrete krav til 
at familie og eventuelle andre foresatte tar ansvar så langt det er mulig. 
 
Svar: 
Bydelen følger opp dette gjennom samarbeid og tiltak med aktører som er aktive på området 
 
 
Undernæring blant hjemmeboende eldre 
Bydelen må øke innsatsen for å hindre underernæring blant hjemmeboende eldre.  
 
Svar: 
Bydelen har gjennom 3 år hatt fokus på ernæring blant eldre. Her har man samarbeidet med 
Høyskolen i Oslo og Akershus og mottatt eksterne midler. Resultatene av dette arbeid er at av 
200 brukere av hjemmetjenester i bydelen har hele 90% enten gått opp i vekt eller holdt vekten. 
Så langt er administrasjonen godt fornøy med slikt resultat. Det viser at systematisk fokus over 
lengre tid etterhvert gir gode og ønskete resultater. Dette prosjektet videreføres i 2015. 
 
 
Omsorg +/bofelleskap for eldre 
Bydelen bes om å starte arbeidet med en langsiktig plan for en vesentlig økning av antall 
omsorgsboliger eller andre typer bofellesskap for eldre. Boligene kan være i offentlig eller 
privat regi, og bydelen bør samarbeide med frivillige organisasjoner og utbyggere. 
 
Svar: 
Bydelen har over lengre tid arbeidet med boligframskaffelse i: Pastor Fangens vei 22, frigjøre 
leiligheter til Myrer Omsorg+, reguleringsarbeidet knyttet til Kjelsåsveien 114 - 116 
(Omsorgsboliger), OBY (Omsorgsbygg Oslo KF) har grepet fatt i bestilling fra bydelen hva 
angår å utrede Nils Lauritssønsvei 34  for omsorgsboliger. Alt dette er prosjekter som vil gå 
over år og ofte tar tid å få fram. Pastor Fangen vei 22 forventes byggestart våren 2015 med 
ferdigstillelse medio 2016  
 
 
Lærlingplasser i bydelen 
Ungdommen i bydelen trenger lærlingplasser får å få tatt fagutdanning si.  Samfunnet har stort 
behov for kompetente fagarbeider. Byen og bydelen, som en stor arbeidsgiver og bestiller av 
tjenester, må ta sin del av ansvaret. BU ber administrasjon legge til rette for fler lærlingplasser i 
bydelen. Vi må minst følge opp måltallene vi har fått av bystyret. I tillegg må vi, der det vi kan, 
legge det inn som et premiss i anbuds og bestillingsprosesser.   
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Svar: 
Bydel Nordre Aker er fra Rådhuset (Bystyresak 311/11 – Økt inntak av lærlinger i Oslo 
kommune) definert til å ha 13 lærlinger i utgangen av 2015 fordelt med 4 barn– og 
ungdomsarbeidere, 7 helsefagarbeider og 2 kontor og administrasjon. Ved utgangen av 2014 vil 
8 barn– og ungdomsarbeidere avslutte utdanningen. Det er tatt inn 6 nye lærlingen i høst. I 
tillegg har man gjennom vårhalvåret arbeidet med å få klargjort / godkjent bydelen som 
lærebedrift på helsefaget. Allerede i høst ble 2 av læringer tatt inn på dette faget med sikte på 
økning med 4- 5 lærlinger fra høsten 2015. Kontor – og administrasjonsfaget søkes det lagt til 
rette for i 2015. 
  
 
Ungdomstilbud 
Bydelsutvalget ber om at tilbudet på Trikkehallen, Vestgrensa 2 og Glasshuset utvikles i godt 
samarbeid med ungdommen, slik at de får et eierforhold til aktivitetene der.  Bydelen må være 
en tilrettelegger slik at forskjellige lokale krefter finner hverandre og vi på den måten får et 
levende og kreativt miljø i lokalene. Å la ungdommen synes og høres på en positiv måte er den 
beste forebygging vi kan ha. Det gir en styrke som kan mobiliserer viss det skjer negative ting 
blant ungdommen.  
 
Svar: 
Det arbeides jevnt med ungdomsmedvirkning. Bydelen har i år mottak eksterne driftsmidler til 
oppstart og drift av ungdomstiltak ved Abelloftet i Vestgrensa 2. Disse støttemidlene vil 
fortsette i flere år. Driften av Abelloftet startet opp høsten 2014 og ungdom ved Marienlyst 
ungdomsskole og 7. trinn Ullevål skole er med på å utforme tilbudene i samarbeid med iClub 
(drifter) og Ungdomskontoret (ansvarlig). Glasshuset har samarbeidet mellom skole, 
Ungdomskontor, skolehelsetjenesten og nå barn– og ungdomspsykiatrien (BUP) kommet godt i 
gang. Trikkehallen drifter en god, stabil og vital virksomhet der ungdom er aktiv i en rekke 
tiltak og arrangementer, samtidig som man bygger opp kontakt til nye Morellbakken 
ungdomsskole. Bydelen har et aktiv Ungdomsråd som er involvert i alle disse tilbudene og som 
møter jevnlig i KO – komiteens møter. 
 
 
Samarbeid om heltid  
Bydelsutvalget ber om å få lagt fram en sak om bruk av deltidsstillinger i bydelen og at vi 
starter forberedelser til et prosjekt om tiltak for å gjøre heltid til et naturlig valg også i 
omsorgsyrker 
 
Svar: 
HR enheten i administrasjonen er i gang med dette arbeidet. Uønsket deltid er drøftet med 
tillitsvalgte, bl.a. håndtering av fortrinnsrett til full stilling. Arbeidet er i gang og skal behandles 
i arbeidsmiljøutvalget i året som kommer (2015) slik at lokale retningslinjer kan bli klargjort.  
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsadministrasjonens oppfølging av Bydelsutvalgets verbalvedtak for budsjettåret 2014 tas 
til orientering. 
 
 
Øyvind Henriksen      Preben Winger 
Bydelsdirektør       ass. bydelsdirektør 
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Sak 5/15      Tilleggssøknad om Frivillighetsmidler 2015  
 
Arkivsak: 201500038 
Arkivkode: 855 
Saksbehandler: Kjetil Wevling 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Kultur- og oppvekstkomite 27.01.15 5/15  
Bydelsutvalget 12.02.15  
 
TILLEGSSØKNAD OM FRIVILLIGHETSMIDLER 2015  
 
Saksbehandler for Frivillighetsmidlene fikk mandag 19. januar en ny søknad levert på papir i 
internposten. Det er signert 11. januar, altså i god tid før søknadsfristen 15. januar. 
Datostemplingen på konvolutten er derimot for utydelig til å avgjøre om den er postlagt i tide. 
Bydelsutvalget vedtok i forbindelse med nye retningslinjer for Frivillighetsmidlene at alle 
søknader skal leveres gjennom den elektroniske søknadsportalen. I dette tilfelle har søker vært i 
samtaler med bydelen om prosjektet og bydelen er involvert med sin arbeidsgruppe. 
 
På grunn av misforståelse innad i administrasjonen var søker av den tro at de fortsatt kunne 
benytte seg av det gamle søknadsskjemaet og de lastet trolig dette ned fra nettsiden før det ble 
fjernet og erstattet av den elektroniske søknadsportalen i slutten av november. 
 
Søknaden gjelder oppgradering av lekeplassen kjent som «Arnes Park» i Arnes vei på Grefsen. 
Administrasjonen ber med denne saken lokalpolitikerne ta stilling til om søknaden kan 
behandles i forbindelse med tildeling av Frivillighetsmidler 2015. 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
Saken legges fram uten innstilling fra bydelsdirektør. 
 
 
 
 
Øyvind Henriksen       Preben Winger 
bydelsdirektør        ass. bydelsdirektør 
 
 
Vedlegg: 73. Dugnadsgruppa Arnes Park 
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Sak 6/15      Frivillighetsmidler 2015  
 
Arkivsak: 201500038 
Arkivkode: 855 
Saksbehandler: Kjetil Wevling 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Kultur- og oppvekstkomite 27.01.15 6/15  
Bydelsutvalget 12.02.15  
 
FRIVILLIGHETSMIDLER 2015  
 
Det kom i år inn 70 søknader. Dette er en økning på 5 stk. sammenlignet med 2014, da tallet 
var 65. Økningen skyldes i hovedsak omgjøring til prosjektbaserte søknader, slik at samme lag 
kan ha sendt inn søknad om støtte til flere prosjekter. Samlet søknadssum er på kr. 3.944.720,-. 
Dette er en økning på kr. 278.920,- fra 2014, da samlet søknadssum var på 3.665.800,-. 14 
søknader eller delsøknader er anbefalt avslått på grunn av at de ikke oppfyller kravene for 
støtteordningen, er for kostnadskrevende til at et rimelig bidrag fra frivillighetsmidlene fører til 
realisering eller pga. av kvalitet på selve tiltaket sammenlignet med andre søknader. Ingen 
søknader er i år forslått avvist pga. mangelfulle opplysninger eller for sent innlevert søknad. 
Samtlige søknader er levert via den elektroniske søknadsportalen. 
 
 
Søknadene er foreslått fordelt på følgende måte: 
 
Formål Antall Søknadssum Fordeling 

2013 
Fordeling 
2014 

Forslag til 
fordeling 2015 

Frivillig kulturliv 31 915.098,- 175.000,- 280.000,- 285.000,- 
Nærmiljøtiltak 8 906.500,- 285.000,- 273.000,- 171.000,- 
Helse og velferd 13 331.500,- 60.000,- 135.000,- 160.000,- 
Idrett og friluftsliv 15 1.676.772,- 190.000,- 272.000,- 330.000,- 
Annet 3 117.850,- 100.000,- 40.000,- 54.000,- 
Totalt 70 3.947.720,- 810.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 
 
 
 
Endringer av frivillighetsmidlene fra 2015 
Bydelsutvalget vedtok 19. juni 2014 nye retningslinjer for Frivillighetsmidlene. Disse omfattet 
bl.a. en forenkling av søknadskategoriene, tidligere søknadsfrist og at det skulle opprettes en 
standardisert elektronisk søknadsportal for både søknader og rapportering. Portalen ble 
utformet etter samme mal som resten av Oslo Kommune sine søknadsportaler og åpnet 1. 
desember. Søknadsfristen ble satt til 15. januar, slik at lagene skulle få utbetalt midlene 
tidligere på året enn før. Hensikten var å gjøre det enklere for lagene å planlegge aktiviteter, 
øke mulighetene for å støtte tiltak på vårsemesteret og forenkle så vel søknadsskriving som 
saksbehandling. 
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For å sikre at informasjon om disse endringene nådde potensielle søkere ble det informert bl.a. 
på bydelens nettside, Facebook, Nordre Aker Budstikke og ved å sende epost til alle idrettslag 
og kulturlag bydelen hadde kontaktinfo på, i tillegg til alle som søkte midler i 2014. I forhold til 
antall søknader for 2015 ser det ut til at informasjonsarbeidet har fungert tilfredsstillende. 
 
Det var i forkant noe bekymring for at særlig eldre søkere skulle få utfordringer med å benytte 
seg av den nye søknadsportalen og la være å søke. Det skjedde heldigvis ikke, men det kom inn 
noen søknader på papir. Administrasjonen tok da kontakt med dem det gjaldt og veiledet dem 
gjennom søknadsprosessen. I ett tilfelle ble saksbehandler nødt i å søke på vegne av et lag, men 
det var grunnet at søker ikke rakk å gjøre det selv. 
 
Det har i tillegg vært et par utfordringer med at idrettslag ikke har egne budsjetter for de ulike 
tiltakene sine og det har vanskeliggjort utformingen som prosjektsøknader. Administrasjonen 
har hatt god dialog med de idrettslagene det gjelder og fra 2016 burde dette være innkjørt. 
Bydelen har vært litt fleksible i forhold til å godta flere prosjekter/tiltak i en og samme søknad i 
år, siden dette er første året med endringer. 
 
I 2014 bestemte Bydelsutvalget fire prioriterte områder for frivillighetsmidlene. Blant annet ble 
det vedtatt at minst 30% av midlene skulle gå til nærmiljøtiltak. En slik presisering viste seg 
noe vanskelig å gjennomføre på en god måte, da det i forkant av søknadsrunden er vanskelig å 
vite hvor mange prosjekter av høy kvalitet der blir søkt om støtte til innen de ulike 
søknadskategoriene. Derfor ble det for 2015 ikke vedtatt prioriterte områder, men heller at 
fokus skulle være på kvalitet ved den enkelte søknad. 
 
Etter endringer i søknadskategoriene for støtteordningen er de gamle kategoriene «Barn og 
unge» og «Sang/musikk/dans/teater» slått sammen til én kategori med navn «Frivillig 
kulturliv». 
 
 
Frivillig kulturliv 
Bydelen mottok 31 søknader i år innen kategorien og det er 6 fler enn i 2014. Total søknadssum 
var på kr. 915.098,-. Dette er en økning på ca. kr. 173.598,- fra i fjor. Anbefalt støtte er på kr. 
285.000,-, noe som utgjør ca. 31% av den samlede søknadssummen for denne 
søknadskategorien og 28.5% av den totale avsetningen til Frivillighetsmidler for 2015.  
 
Til sammenligning var tilskuddsprosenten i 2014 for denne søknadskategorien på 37.8% og det 
utgjorde 28% av den totale avsetningen til Frivillighetsmidlene. 
 
I år kom Nydalenrevyen med søknad og budsjett i tide og det er foreslått å støtte denne 
skolerevyen, siden de er avhengige av støtteordninger og sponsorer for å kunne gjennomføre. 
Det er foreslått å støtte et nytt frivillig initiativ ved Abelloftet, der Kultursløyfa planlegger en 
arrangementsserie med ulike tiltak for voksne. Ellers er det under planlegging et nytt voksenkor 
på Nordberg, som er innstilt med litt midler i etableringsstøtte fra bydelen. Generelt sett er det 
mange av de samme som går igjen. 
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Nærmiljøtiltak 
Bydelen mottok 8 søknader i år innen kategorien og det er 2 færre enn i 2014. Total 
søknadssum var på kr. 906.500,-. Dette er en økning på ca. kr. 342.500,- fra i fjor. Anbefalt 
støtte er på kr. 171.000,- noe som utgjør ca. 18.9% av den samlede søknadssummen for denne 
søknadskategorien og 17.1% av den totale avsetningen til Frivillighetsmidler for 2015.  
 
Til sammenligning var tilskuddsprosenten i 2014 for denne søknadskategorien på 48.5% og det 
utgjorde 27.3% av den totale avsetningen til Frivillighetsmidlene. 
 
Nærmiljøtiltak var prioritert område i 2014 og skulle tildeles minimum 30% av den totale 
avsetningen for Frivillighetsmidlene. For å oppfylle kvoten ble en del søknader i kategorien 
«idrett og friluftsliv» støttet. Den kraftige økningen i søknadssummen for denne kategorien 
skyldes i hovedsak at Øvre Grefsen Vel søker om kr. 575.000,- til å lage sandvolleyball bane på 
Myrerjordet. Denne søknaden er for øvrig foreslått avslått, da prosjektet i følge budsjettet ikke 
kan realiseres uten full støtte fra bydelen. Det vil i så fall tilsi at over halvparten av den totale 
avsetningen for Frivillighetsmidlene i 2015 går til ett enkelt prosjekt. Det er ellers foreslått å 
støtte oppgradering av tre lekeplasser i bydelen og til en mulighetsstudie for at den gamle 
kinosalen på John Collets Plass kan benyttes til kulturaktiviteter i fremtiden. 
 
 
Helse og velferd 
Bydelen mottok 13 søknader i år innen kategorien og det er 3 fler enn i 2014. Total søknadssum 
var på kr. 331.500,-. Dette er en økning på ca. kr. 101.700,- fra i fjor. Anbefalt støtte er på kr. 
160.000,-, noe som utgjør ca. 48.3% av den samlede søknadssummen for denne 
søknadskategorien og 16% av den totale avsetningen til Frivillighetsmidler for 2015. 
 
Til sammenligning var tilskuddsprosenten i 2014 for denne søknadskategorien på 58.3% og det 
utgjorde 13.5% av den totale avsetningen til Frivillighetsmidlene. 
 
Dette var den søknadskategorien det var mest bekymring for at potensielle søkere skulle vegre 
seg for å ta i bruk den nye søknadsportalen, siden det er mange eldre søkere. Det viste seg 
heldigvis ikke å være tilfelle. Istedenfor registrer vi en liten økning både i antall søknader og 
søknadssum. Det var likevel 3-4 søkere som trengte hjelp med å søke. Grefsenhjemmets 
Venner sin søknad er sendt inn av saksbehandler, siden hun som skulle sende den inn måtte i 
begravelse. Det snek seg dessverre inn en feil i teksten, så korrekt antall hyggekvelder pr. 
måned skal være tre (ikke to). 
 
 
Idrett og friluftsliv 
Bydelen mottok 15 søknader i år innen kategorien og det er 2 færre enn i 2014. Total 
søknadssum var på kr. 1.676.772-. Dette er en økning på ca. kr. 236.272,- fra i fjor. Anbefalt 
støtte er på kr. 330.000,-, noe som utgjør ca. 19.7% av den samlede søknadssummen for denne 
søknadskategorien og 33% av den totale avsetningen til Frivillighetsmidler for 2015.  
 
Til sammenligning var tilskuddsprosenten i 2014 for denne søknadskategorien på 19% og det 
utgjorde 27.2% av den totale avsetningen til Frivillighetsmidlene. 
 
Det er mange av de samme prosjektene som går igjen hvert år i denne søknadskategorien. Det 
er en ny søker i forhold til 2014 og det er Lyn Fotball, som søker om midler til å sette i stand to 
fotballøkker på Tåsen/Berg. Kjelsås IL har for egen regning brukt kr. 800.000,- til å legge 
kunstgress på Kjelsåsmyra. Det er foreslått at bydelen bidrar med midler til lørdagstreff og 
ballfangernett her.  
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Annet 
Bydelen mottok 3 søknader i år innen kategorien og det er 2 færre enn i 2014. Total 
søknadssum var på kr. 117.850,-. Dette er en nedgang på ca. kr. 572.150,- fra i fjor. Anbefalt 
støtte er på kr. 54.000,-, noe som utgjør ca. 45.8% av den samlede søknadssummen for denne 
søknadskategorien og 5.4% av den totale avsetningen til Frivillighetsmidler for 2015.  
 
Til sammenligning var tilskuddsprosenten i 2014 for denne søknadskategorien på 5.8% og det 
utgjorde 4% av den totale avsetningen til Frivillighetsmidlene. 
 
Hovedårsaken til denne kraftige nedgangen er at Grefsen og Disen Vel i fjor søkte om 510.00,- 
til oppgraderinger av «Svetter’n» og Kjelsås FAU søkte om 100.000 til ny garderobeløsning for 
3./4. trinn på skolen. Det er i år foreslått å innvilge de resterende midlene Naturvernforbundet 
Oslo-Akershus trenger å ferdigstille naturkart for Grefsenkollen. Dette er et prosjekt bydelen 
har støttet med Frivillighetsmidler over flere år. 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar Kultur- og oppvekstkomiteen sin innstilling til fordeling av 
frivillighetsmidler for 2015. 
 
 
 
 
Øyvind Henriksen       Preben Winger 
bydelsdirektør        ass. bydelsdirektør 
 
 
Vedlegg: Frivillighetsmidler 2015 – Innstilling fra administrasjonen 
      Frivillighetsmidler 2015 – Søknader 
 
 





Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-BZZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-BZZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:03.12.2014 13:16


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


SingAlong


Kontonummer 1503.34.41484


Kontoinnehaver Grefsen sokn


Postadresse Hasselhaugvn.11a


Postnummer 0851


Poststed Oslo


Kontaktperson Jan Hillestad


Mobilnummer 90592769


E-post (kvittering
sendes hit)


hillestad@comfort.as


Gjenta e-post hillestad@comfort.as


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 18000


 Skjemakode:


BNA301


Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


Referansenummer:


BNA301-BZZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


lnnsendingsdatoz03.12.2014 13:16


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens SingAlong


navn


Kontonummer 1503.34.41484


Kontoinnehaver Grefsen sokn


Postadresse Hasselhaugvn. 1 la


Postnummer 0851


Poststed Oslo


Kontaktperson Jan Hillestad


Mobilnummer 90592769


E-post (kvittering hillestad@comfort.as


sendes hit)


Gjenta e-post hillestad@comfort.as


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 1 8000


BNA301-BZZZ


Bydel N01‘d1‘6 Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  01


._'§'== Nydalen E-post: postmottak@bna.oslo.kommune.no


‘I III 0403  Oslo


Side 1 av 2







BNA301-BZZZ Side 2 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Navn på tiltaket Løpende tiltak


Beskrivelse av tiltaket Vi er et kor for mennesker med særskilte behov (psykisk utviklings hemmede) Vi
jobber med å ha et trygt sosialt fellesskap med fokus på livsglede, tro og musikkglede.
Vi har vårt utspring fra Grefsen Menighet i Nordre Aker Bydel. 
Vi startet opp i November 2010 Vi har øvelser/ samlinger tirsdager på Grefsen
menighets senter og øver frem mot 2 fremførelser i året. SingAlong navnet identifiserer
et kor som i hovedsak synger sammen med andre. 
Det sosiale fellesskapet ,gleden og tryggheten er det som prioriteres i våre samlinger
pluss at vi har et meningsfylt mål frem mot fremførelsene


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Begge kjønn fra 15 år og oppover.


Antall deltakere. 16


Geografisk område Nordre Aker Bydel


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Vi er 8 ledere og 1 hjelpeleder med tilhold i bydelen som driver dette med entusiasme
og glede. Vi bruker ca 4 timer hver pr. uke på dette.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett for SingAlong 2015.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


JAN OLAF HILLESTAD


Navn på tiltaket


Beskrivelse av tiltaket


Type tiltak:


Alder/kj ønn


Antall deltakere.


Geografisk område


Beskrivelse av den


frivillige innsatsen i


tiltaket


Er det søkt om støtte


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Løpende tiltak


Vi er et kor for mennesker med særskilte behov (psykisk utviklings hemmede) Vi


jobber med å ha et trygt sosialt fellesskap med fokus på livsglede, tro og musikkglede.


Vi har vårt utspring fra Grefsen Menighet i Nordre Aker Bydel.


Vi startet opp i November 2010 Vi har øvelser/ samlinger tirsdager på Grefsen


menighets senter og øver frem mot  2  fremførelser i året. SingAlong navnet identifiserer


et kor som i hovedsak synger sammen med andre.


Det sosiale fellesskapet ,gleden og tryggheten er det som prioriteres i våre samlinger


pluss at vi har et meningsfylt mål frem mot fremførelsene


Frivillig kulturliv


Begge kjønn fra 15 år og oppover.


16


Nordre Aker Bydel


Vi er 8 ledere og 1 hjelpeleder med tilhold i bydelen som driver dette med entusiasme


og glede. Vi bruker ca 4 timer hver pr. uke på dette.


Nei


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


E] Budsjett for SingAlong 2015 .docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten JAN OLAF HILLESTAD


SOII1


Bydel N ordre Aker


BNA301-BZZZ Side  2  av 2


Postadr: Telefonnummer 02 180


Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  01


Nydalen E-post: postmottak@bna.os1o.kommune.no


0403  Oslo







 


 


Budsjett for SingAlong 2015. 
------------------------------------- 
 
Leie av menighets senteret  5.000,- 
Frukt kjeks kaffe   4.000,- 
Drakter     9.000,- 
Rekvisitter    5.000,- 
------------------------------------------------------------- 
Sum                  23.000,- 
====================================== 


Budsjett for SingAlong 2015.


Leie av menighets senteret 5.000,-


Frukt kjeks kaffe 4.000,-


Drakter 9.000,-


Rekvisitter 5.000,-


Sum 23.000,-







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-BLZZ Side 1 av 3


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-BLZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:08.12.2014 13:44


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Grefsen menighet


Organisasjonsnummer 974789264 Grefsen sokn


Kontonummer 1609 23 60613


Kontoinnehaver Grefseb menighet


Internettside www.grefsenkirke.no


Postadresse Glads vei 45


Postnummer 0489


Poststed Oslo


Kontaktperson Anette Norman


Fasttelefon 23 62 93 18


Mobilnummer 92252779


E-post (kvittering
sendes hit)


anette.norman@oslo.kirken.no


Gjenta e-post anette.norman@oslo.kirken.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—BLZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:08.12.2014 13:44


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Grefsen menighet


navn


Organisasjonsnummer 974789264 Grefsen sokn


Kontonummer 1609 23 60613


Kontoinnehaver Grefseb menighet


lntemettside WWW.grefsenkirke.no


Postadresse Glads vei 45


Postnummer 0489


Poststed Oslo


Kontaktperson Anette Norman


Fasttelefon 23 62 93 18


Mobilnummer 92252779


E-post (kvittering


sendes hit)


Gjenta e-post


Svarkvittering


Bekreftelse


anette.norman@oslo.kirken.no


anette.norman@oslo.kirken.no


Bydel NO 1‘d1‘e Aker Po stadr: Telefonnummer
Po stboks 4433 Telefaksnummer


._'§'== Nydalen E-post:


‘I III 0403  Oslo


BNA301-BLZZ


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Side 1 av 3







BNA301-BLZZ Side 2 av 3


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 17500


Navn på tiltaket Lørdagskafe og fester for mennesker med psykisk utviklingshemning


Beskrivelse av tiltaket Nordberg menighet og Grefsen menighet arrangerer Lørdagskafeer ca. en gang i
måneden. Programmet består av bl.a. sang, musikk, film og bingo. Bingoen er gratis og
har små gevinster til alle. I kafeen selges mat og drikke til rimelig pris. 
Tre ganger i året arrangerer vi fester. På festene serverer vi god mat og leier ofte inn
underholdning som f.eks. tryllekunster eller sang/musikkinnslag. På festene er maten
gratis, men deltakerene betaler inngangspenger. 
Siden dette er et samarbeidsprosjekt mellom to menigheter organiserer vi det stort sett
slik at kafeene er på Grefsen menighetssenter og festene er i Nordberg kirkestue. 
Lørdagskafeene er et åpent tilbud som går ut til alle boligene for mennesker med
psykisk utviklingshemning i bydelen. Ansatte i boligene, foreldre, søsken, venner
er også velkommen. Vi forsøker også å nå hjemmeboende gjennom annonser i
menighetsblader og nettsider. 


Vi opplever et godt samarbeid og mye positive tilbakemeldinger fra boligene i bydelen.
På Lørdagskafeen blir gjestene sett og møtt på en god måte, og programmet er godt
tilpasset målgruppen. Flere frivillige fra begge menigheter gjør en stor innsats for å
gjennomføre både kafeer og fester. 


Lørdagskafeene er et populært tilbud. Vi betrakter dette som et verdifullt arbeid som vi
svært gjerne ønsker å holde ved like og videreutvikle til beste for alle mennesker med
utviklingshemming i bydelen.


Type tiltak: Helse og velferd


Alder/kjønn Begge kjønn i alle aldre


Antall deltakere. 80


Geografisk område Nordre Aker bydel


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Diakonene i Nordberg og Grefsen menigheter har hovedansvaret for arrangementene,
men det hadde ikke latt seg gjennomføre uten stor innsats fra frivillige i begge
menigheter. Frivillige er med i forberedelse, tilrettelegging og gjennomføring av både
kafeer og fester. Vi har minst 6-8 frivillige på hver Lørdagskafè/fest. Disse bruker ca. 5
timer hver pr. arrangement til frivillig innsats, i tillegg til planleggingsarbeid i forkant. 
Flere ganger i året er også noen av menighetenes konfirmanter med som frivillige
medarbeidere.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett 2015.pdf


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 175 00


Navn på tiltaket Lørdagskafe og fester for mennesker med psykisk utviklingshemning


Beskrivelse av tiltaket Nordberg menighet og Grefsen menighet arrangerer Lørdagskafeer ca. en gang i


måneden. Programmet består av bl.a. sang, musikk, film og bingo. Bingoen er gratis og


har små gevinster til alle. l kafeen selges mat og drikke til rimelig pris.


Tre ganger i året arrangerer vi fester. På festene serverer vi god mat og leier ofte inn


underholdning som feks. tryllekunster eller sang/musikkinnslag. På festene er maten


gratis, men deltakerene betaler inngangspenger.


Siden dette er et samarbeidsprosjekt mellom to menigheter organiserer vi det stort sett


slik at kafeene er på Grefsen menighetssenter og festene er i Nordberg kirkestue.


Lørdagskafeene er et åpent tilbud som går ut til alle boligene for mennesker med


psykisk utviklingshemning i bydelen. Ansatte iboligene, foreldre, søsken, venner


er også velkommen. Vi forsøker også å nå hjemmeboende gjennom annonser i


menighetsblader og nettsider.


Vi opplever et godt samarbeid og mye positive tilbakemeldinger fra boligene i bydelen.


På Lørdagskafeen blir gjestene sett og møtt på en god måte, og programmet er godt


tilpasset målgruppen. Flere frivillige fra begge menigheter gjør en stor innsats for å


gjennomføre både kafeer og fester.


Lørdagskafeene er et populært tilbud. Vi betrakter dette som et verdifullt arbeid som vi


svært gjerne ønsker å holde ved like og videreutvikle til beste for alle mennesker med


utviklingshemming i bydelen.


Type tiltak: Helse og velferd


Alder/kjønn Begge kjønn i alle aldre


Antall deltakere. 80


Geografisk område Nordre Aker bydel


Beskrivelse av den Diakonene i Nordberg og Grefsen menigheter har hovedansvaret for arrangementene,


frivillige innsatsen i men det hadde ikke latt seg gjennomføre uten stor innsats fra frivillige i begge


tiltaket menigheter. Frivillige er med i forberedelse, tilrettelegging og gjennomføring av både


kafeer og fester. Vi har minst 6-8 frivillige på hver Lørdagskafè/fest. Disse bruker ca. 5


timer hver pr. arrangement til frivillig innsats, i tillegg til planleggingsarbeid i forkant.


Flere ganger i året er også noen av menighetenes konfirmanter med som frivillige


medarbeidere.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett 2015.pdf
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


ANETTE NORMAN


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos lD-porten ANETTE NORMAN


SOII1


Bydel  Nordre  Aker Postadr:


Postboks 4433


Nydalen


0403  Oslo


Telefonnummer


Telefaksnummer


E-post:


BNA301-BLZZ


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.os1o.kommune.no
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Budsjett Lørdagskafe 2015


Inntekter Utgifter


inngangspenger og kafeinntekter 12000 mat 13000


gave fra Grefsen menighet* 2500 gevinster 4000


underholdning 6000


husleie 9000


Totalt 14500 32000


Resultat -17500


* Grefsen kirke feirer sitt 75-årsjubileum i 2015 og vil derfor gi kr.2500 til Lørdagskafeen til jubileumsmarkering på en av kafeeene.


Budsjett Lørdagskafe 2015


Inntekter Utgifter


inngangspenger og kafeinntekter 12000 mat 13000


gave fra Grefsen menighet* 2500 gevinster 4000


underholdning 6000


husleie 9000


Totalt 14500 32000


Resultat -17500


* Grefsen kirke feirer sitt 75-årsjubileum i 2015 og vil derfor gi kr.2500til Lørdagskafeen til jubileumsmarl<







* Grefsen kirke feirer sitt 75-årsjubileum i 2015 og vil derfor gi kr.2500 til Lørdagskafeen til jubileumsmarkering på en av kafeeene.zering på en av kafeeene.







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-CVZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:16.12.2014 14:52


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Kjelsås Skoles Strykeorkester


Organisasjonsnummer 98004424


Kontonummer 16024397754


Kontoinnehaver Kjelsås Skoles Strykeorkester


Postadresse Postboks 86 Kjelsås


Postnummer 0411


Poststed Oslo


Kontaktperson Olaug Kristine Bakke


Mobilnummer 90890156


E-post (kvittering
sendes hit)


okbakke@gmail.com


Gjenta e-post okbakke@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—CVZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 16.12.2014 14:52


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Kjelsås Skoles Strykeorkester


navn


Organisasjonsnummer 98004424


Kontonummer 160243 97754


Kontoinnehaver Kjelsås Skoles Strykeorkester


Postadresse Postboks 86 Kjelsås


Postnummer 041 1


Poststed Oslo


Kontaktperson Olaug Kristine Bakke


Mobilnummer 90890156


E-post (kvittering okbakke@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post okbakke@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 8000


Navn på tiltaket Instrumentkjøp og Hvasserseminar


Beskrivelse av tiltaket Styret legger stor vekt på at orkesteret skal være tilgjengelig for alle, og at det ikke
skal være nødvendig å investere i egne instrumenter for å være med. Vi har derfor en
instrumentpark som til enhver tid skal dekke behovet, og musikantene leier instrument
for en rimelig sum. Det er jevnlig behov for nyinnkjøp, både for å opprettholde en viss
kvalitet, og for å kunne ta imot nye elever. 


Hvasserseminaret er et seminar med intensiv øving med instruktører fra Oslo
Kommunale Musikkskole, med stort utbytte både musikalsk og sosialt. Seminaret
avsluttes med konsert, som er åpen for alle gjester ved campingen.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Fra 1-7 klasse, både jenter og gutter


Antall deltakere. 35


Geografisk område Kjelsås, Nordre Aker, men tar imot fra andre skoler også


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Orkesteret ledes av et foreldredrevet styre, og utgifter til instruktører, direksjon,
instrumenter osv dekkes gjennom kontingent og diverse tilskudd.  


Hvasserseminaret arrangeres av styret, og utgiftene dekkes delvis av egenandel og
delvis av orkesterets egne midler og dette tilskuddet.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett for tiltakene Kjelsås skoles strykeorkester 2015.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


OLAUG KRISTINE BAKKE


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp


Navn  på tiltaket


Beskrivelse av tiltaket


Type  tiltak:


Alder/kj ønn


Antall deltakere.


Geografisk  område


Beskrivelse av den


frivillige innsatsen i


tiltaket


Er det søkt om støtte


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


8000


lnstrumentkjøp og Hvasserseminar


Styret legger stor vekt påat orkesteret skal være tilgjengelig for alle, og at det ikke


skal være nødvendig å investere i egne instrumenter for å være med. Vi har derfor en


instrumentpark som til enhver tid skal dekke behovet, og musikantene leier instrument


for en rimelig sum. Det er jevnlig behov for nyinnkjøp, både for å opprettholde en viss


kvalitet, og for å kunne ta imot nye elever.


Hvasserseminaret er et seminar med intensiv øving med instruktører fra Oslo


Kommunale Musikkskole, med stort utbytte både musikalsk og sosialt. Seminaret


avsluttes med konsert, som er åpen for alle gjester ved campingen.


Frivillig kulturliv


Fra 1-7 klasse, både jenter og gutter


35


Kjelsås, Nordre Aker, men tar imot fra andre skoler også


Orkesteret ledes av et foreldredrevet styre, og utgifter til instruktører, direksjon,
instrumenter osv dekkes gjennom kontingent og diverse tilskudd.


Hvasserseminaret arrangeres av styret, og utgiftene dekkes delvis av egenandel og


delvis av orkesterets egne midler og dette tilskuddet.


Nei


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett for tiltakene Kjelsås skoles strykeorkester 2015 .docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten  OLAUG KRISTINE  BAKKE


SOII1


Bydel N ordre Aker
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Postadr: Telefonnummer 02 180


Postboks  4433 Telefaksnummer  23 47 30 01


Nydalen E-post: postmottak@bna.oslo.kommune.no


0403  Oslo







 


 


Budsjett for tiltakene Kjelsås skoles strykeorkester – Instrumentkjøp og seminartur til Hvasser: 


 


Instrumentkjøp   


Anslåtte utgifter 2015 15.000  


Støtte fra UNOFs instrumentfond   5.000 


Frivillighetsmidler Nordre Aker   4.000 


Orkesteret dekker fra egenkapital   6.000 


   


Seminartur til Hvasser   


Hytteleie  32.000  


Instruksjon 11.000  


Egenandel fra deltakere  14.000 


Frivillighetsmidler Nordre Aker    4.000 


Orkesteret dekker fra egenkapital  25.000 


 


 


 


Budsjett for tiltakene Kjelsås skoles strykeorkester  -  Instrurnentkjøp og serninartur til Hvasser:


Iiixtrz/7726172‘/é/'0];


Anslatte utgifter 2015 15.000


Støtte fra UNOFs instrurnentfond 5.000


Frivillighetsrnidler Nordre Aker 4.000


Orkesteret dekker fra egenkapital 6.000


Semíflam/r ti! H  mxxer


Hytteleie 32.000


Instruksjon 11.000


Egenandel fra deltakere 14.000


Frivillighetsrnidler Nordre Aker 4.000


Orkesteret dekker fra egenkapital 25.000







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EFZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:20.12.2014 17:23


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Øvre Grefsen Vel


Organisasjonsnummer 998 733 081


Kontonummer 1609.11.70845


Kontoinnehaver Halvor Floden


Internettside http://ogvel.no


Postadresse Lachmanns vei 13


Postnummer 0495


Poststed Oslo


Kontaktperson Nina C S Christiansen


Fasttelefon 22159703


Mobilnummer 91652418


E-post (kvittering
sendes hit)


jachrist2709@gmail.com


Gjenta e-post jachrist2709@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—EFZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:20.12.2014 17:23


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Øvre Grefsen Vel


navn


Organisasjonsnummer 998 733 081


Kontonummer 1609.11.70845


Kontoinnehaver Halvor F loden


Internettside http://ogvel.no


Postadresse Lachmanns vei 13


Postnummer 0495


Poststed Oslo


Kontaktperson Nina C S Christiansen


F asttelefon 22159703


Mobilnummer 91652418


E-post (kvittering jachrist2709@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post jachrist2709@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 12000


Navn på tiltaket Vedlikehold og snømåking av trapp mellom Myrerskogveien og Lachmanns vei


Beskrivelse av tiltaket Øvre Grefsen Vel har holdt trappen mellom Myrerskogveien og Lachmanns vei fri for
snø og is i hele siste vinter, videre er det òg utført nødvendig vedlikehold og rydding.  


Trappen er veldig populær og brukes flittig av eksisterende beboere og stadig mer av
den økende befolkningen i området, både som framkomstvei og til trening.  


Øvre Grefsen Vel har hatt utlegg på ca. kr 9.000,- i forbindelse med drift og
vedlikehold. I tillegg er det lagt ned en del dugnadstimer.   


Vi takker for tidligere støtte og håper på positiv tilbakemelding på denne søknaden.
Den samme søknaden ble for øvrig sendt til Knut Hammervold i bydel Nordre Aker
9. desember. Vedlagt denne søknaden var også regnskap for 2014. Legger ved Velets
årsberetning for 2014 som også inneholder regnskap og budsjett.


Type tiltak: Helse og velferd


Alder/kjønn Brukere av trappen er i alle aldre, spesielt skolebarn og folk som trener. Kjønn- og
aldersfordeling speiler befolkningen.


Antall deltakere. 10


Geografisk område Gulldalen, Øvre Grefsen


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Vedlikehold, rydding og snømåking av trappa slik at den kan benyttes for transport
og trening. Arbeidet utføres av frivillige medlemmer i Øvre Grefsen Vel /
styremedlemmer.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


ØGV Info 2014 KW.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


NINA CHARLOTTE SIGURDSON CHRISTIANSEN


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 12000


Navn påtiltaket Vedlikehold og snømåking av trapp mellom Myrerskogveien og Lachmanns vei


Beskrivelse av tiltaket Øvre Grefsen Vel har holdt trappen mellom Myrerskogveien og Lachmanns vei fri for


snø og is i hele siste vinter, videre er det og utført nødvendig vedlikehold og rydding.


Trappen er veldig populær og brukes flittig av eksisterende beboere og stadig mer av


den økende befolkningen i området, både som framkomstvei og til trening.


Øvre Grefsen Vel har hatt utlegg på ca. kr 9.000,- i forbindelse med drift og


vedlikehold. l tillegg er det lagt ned en del dugnadstimer.


Vi takker for tidligere støtte og håper på positiv tilbakemelding på denne søknaden.


Den samme søknaden ble for øvrig sendt til Knut Hammervold i bydel Nordre Aker


9. desember. Vedlagt denne søknaden var også regnskap for 2014. Legger ved Velets


årsberetning for 2014 som også inneholder regnskap og budsjett.


Type tiltak: Helse og velferd


Alder/kjønn Brukere av trappen er i alle aldre, spesielt skolebarn og folk som trener. Kjønn- og


aldersfordeling speiler befolkningen.


Antall deltakere. l 0


Geografisk område Gulldalen, Øvre Grefsen


Beskrivelse av den Vedlikehold, rydding og snømåking av trappa slik at den kan benyttes for transport


frivillige innsatsen i og trening. Arbeidet utføres av frivillige medlemmer i Øvre Grefsen Vel /


tiltaket styremedlemmer.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El ØGV lnfo 2014 KW.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten NlNA CHARLOTTE SlGURDSON CHRISTIANSEN


SOIH
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Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-EGZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EGZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:02.01.2015 13:33


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Nordre Aker janitsjar


Organisasjonsnummer 975 567 982


Kontonummer 1607.51.18272


Kontoinnehaver Nordre Aker Janitsjar


Internettside naj.no


Postadresse NAJ v/Hanne R. Broen, Benveien 17


Postnummer 1182


Poststed Oslo


Kontaktperson Marianne Barry-Berg


Fasttelefon 95870796


Mobilnummer 95870796


E-post (kvittering
sendes hit)


marianne.bb@hotmail.com


Gjenta e-post marianne.bb@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—EGZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:02.01.2015 13:33


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Nordre Aker janitsj ar


navn


Organisasjonsnummer 975 567 982


Kontonummer 1607.51. 18272


Kontoinnehaver Nordre Aker Janitsjar


Internettside naj .no


Postadresse NAJ v/Hanne R. Broen, Benveien 17


Postnummer 1 182


Poststed Oslo


Kontaktperson Marianne Barry-Berg


F asttelefon 95 870796


Mobilnummer 95870796


E-post (kvittering marianne.bb@hotmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post marianne.bb@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 30000


Navn på tiltaket Jubileumsarrangement 2015


Beskrivelse av tiltaket Nordre aker janitsjar har 80 års jubileum i år, og i den forbindelse ønsker vi å holde
en flott  jubileumskonsert i bydelen som er åpen for alle, som vil appellere til alle
aldersgrupper. Arrangementet er ikke fastsatt ifht. tid og sted, og gjesteartister/solister
er ennå ikke bekreftet. Vi tenker oss et bredt repertoar med fengende musikk både for
ungdom og voksne, gjerne med historisk tilbakeblikk ut fra korpsets historie og tidligere
repertoar. Det planlegges å hyre inn en kjent profil som ev. konferansier og/eller til å
opptre sammen med korpset på utvalgte stykker. Dette vil være en ekstrakostnad, men
samtidig gjøre arrangementet mer spesielt og om mulig attraktivt for å øke besøkstallet
til konserten. Det er tenkt et større lokale, som kan romme fler besøkende, og et ekstra
korps/solister/ensembler ettersom vi ser for oss et ev samarbeid med andre i bydelen.
Lokale, scene, lyd og lys effekter vil være ønskelig å prioritere for å sette en fin ramme
rundt vår jubileumskonsert, dersom vi får midler til å bidra til å dekke kostnadene.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn alle aldre, begge kjønn


Antall deltakere. 200


Geografisk område Innen Nordre Aker bydel


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


All innsats i korpset er basert på frivillig basis og dugnad, med unntak av dirigenten
som lønnes.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


NAJ budsjett.xls


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


MARIANNE BARRY-BERG


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 30000


Navn påtiltaket Jubileumsarrangement 2015


Beskrivelse av tiltaket Nordre aker janitsj ar har 80 års jubileum i år, og i den forbindelse ønsker vi å holde


en flott jubileumskonsert i bydelen som er åpen for alle, som vil appellere til alle


aldersgrupper. Arrangementet er ikke fastsatt ifht. tid og sted, og gjesteartister/solister


er ennå ikke bekreftet. Vi tenker oss et bredt repertoar med fengende musikk både for


ungdom og voksne, gjerne med historisk tilbakeblikk ut fra korpsets historie og tidligere


repertoar. Det planlegges å hyre inn en kjent profil som ev. konferansier og/eller til å


opptre sammen med korpset på utvalgte stykker. Dette vil være en ekstrakostnad, men


samtidig gjøre arrangementet mer spesielt og om mulig attraktivt for å øke besøkstallet


til konserten. Det er tenkt et større lokale, som kan romme fler besøkende, og et ekstra


korps/solister/ensembler ettersom vi ser for oss et ev samarbeid med andre i bydelen.


Lokale, scene, lyd og lys effekter vil være ønskelig å prioritere for å sette en fin ramme


rundt vår jubileumskonsert, dersom vi får midler til å bidra til å dekke kostnadene.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn alle aldre, begge kjønn


Antall deltakere. 200


Geografisk område lnnen Nordre Aker bydel


Beskrivelse av den All innsats i korpset er basert på frivillig basis og dugnad, med unntak av dirigenten


frivillige innsatsen i som lønnes.


tiltaket


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El NAJ budsj ett.xls


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten MARIANNE BARRY-BERG
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NAJ


Overslag/ budsjett til jubileumskonsert høsten 2015


Leie av lokale med sceneutstyr, lys og lydanlegg 20 000


Honorar til gjesteartist/solist/konferansier 7000


Rekvisita til konserten samt blomster til artister/dirigenter 3000


sum 30 000







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-EHZZ Side 1 av 3


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EHZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:03.01.2015 13:42


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Nordberg Blandakor


Organisasjonsnummer 814587622


Kontonummer 15035543500


Kontoinnehaver Nordberg Blandakor


Internettside www.nordbergkoret.no


Postadresse Tåsenveien 93a


Postnummer 0873


Poststed Oslo


Kontaktperson Nina Cecilie herud


Fasttelefon 22183095


Mobilnummer 41253036


E-post (kvittering
sendes hit)


nina_herud@hotmail.com


Gjenta e-post nina_herud@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—EHZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:03.01.2015 13:42


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Nordberg Blandakor


navn


Organisasjonsnummer 8145 87622


Kontonummer 1 5 035 543 500


Kontoinnehaver Nordberg Blandakor


lntemettside WWW.nordbergkoret.no


Postadresse Tåsenveien 93a


Postnummer 0873


Poststed Oslo


Kontaktperson Nina Cecilie herud


F asttelefon 22183095


Mobilnummer 41253036


E-post (kvittering nina_herud@hotmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post nina_herud@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 15000


Navn på tiltaket Etableringsstøtte til Nordberg Blandakor våren 2015


Beskrivelse av tiltaket Vi er i ferd med å etablere et nytt voksenkor i bydelen Nordre Aker som heter Nordberg
Blandakor. Koret er nylig registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret i
Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 814 587 622. Oppstart er 13. januar
2015. 


Nordberg Blandakor er under etablering med en målsetning om å skape glede og sosialt
nettverk gjennom sang i vårt lokalmiljø. Koret skal være et tilbud til sangglade kvinner
og menn mellom 30 – 60 år i nærmiljøet Tåsen, Korsvoll, Berg og Nordberg – alle i
bydel Nordre Aker. Vi har allerede stor interesse for et raust og positivt kor for alle som
har glede av å synge, men som nødvendigvis ikke har sunget i kor tidligere. I dag så
finnes det ingen tilbud på Blandakor i Nordberg-området til målgruppen. 


Vi har vært så heldige å få med Victoria Cecilie Jakhelln som dirigent. Hun er bosatt
på Nordberg, men opprinnelig fra Bodø. Victoria har lang erfaring som kordirigent og
har bakgrunn fra bl. a. Det norske solistkor og Grex Vocalis. Hun er universitetslektor i
gehørtrening ved Norges musikkhøgskole. Nå gleder hun seg til en spennende vår med
nytt kor på Nordberg! 


Øvelsene vil finne sted i Ungdomshuset v/Nordberg kirke hver tirsdag kl. 19:30 -
kl. 22:00. Repertoaret vil være variert; jazz, klassisk, pop, vise, musicals. Koret har
ambisjoner om et musikalsk nivå som kan gi opptredener i lokalmiljøet, men viktigst et
givende og helsebringende tilbud i nærmiljøet. 


Driften av koret dekkes hovedsakelig av medlemskontingent, men dette er ikke nok i
forhold til flere oppstartskostnader. Vi søker derfor Nordre Aker bydel om stønad til å
dekke deler av disse, og som i hovedsak handler om lokalleie, dirigent, markedsføring
og noter. Inntil vi har nådd en tilstrekkelig medlemsmasse på ca. 35 - 50 medlemmer,
vil vi være avhengig av slik støtte for å kunne dra det hele i gang. Vi håper virkelig på
en positiv tilbakemelding på vår søknad!


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 30-60år


Antall deltakere. 40


Geografisk område Nordberg, Tåsen, Berg, Korvoll i Nordre Aker bydel i Oslo


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Vi er 4 personer som har tatt initiativet for å etablere et  blandakor for nærmiljøet Berg,
Tåsen, Nordberg og Korsvoll. Frivillighetsarbeidet dette styret  utfører bidrar til en
glede og helsebringende aktivitet for denne målgruppen vi henvender oss til.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Norges korforbund


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 15000


Navn på tiltaket Etableringsstøtte til Nordberg Blandakor våren 2015


Beskrivelse av tiltaket Vi er i ferd med å etablere et nytt voksenkor i bydelen Nordre Aker som heter Nordberg


Blandakor. Koret er nylig registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret i


Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 814 587 622. Oppstart er l3. januar


2015.


Nordberg Blandakor er under etablering med en målsetning om å skape glede og sosialt


nettverk gjennom sang i vårt lokalmiljø. Koret skal være et tilbud til sangglade kvinner


og menn mellom 30  -  60 år i nærmiljøet Tåsen, Korsvoll, Berg og Nordberg -  alle i


bydel Nordre Aker. Vi har allerede stor interesse for et raust og positivt kor for alle som


har glede av å synge, men som nødvendigvis ikke har sunget i kor tidligere. l dag så


finnes det ingen tilbud på Blandakor i Nordberg-området til målgruppen.


Vi har vært så heldige å få med Victoria Cecilie Jakhelln som dirigent. Hun er bosatt


på Nordberg, men opprinnelig fra Bodø. Victoria har lang erfaring som kordirigent og


har bakgrunn fra bl. a. Det norske solistkor og Grex Vocalis. Hun er universitetslektor i


gehørtrening ved Norges musikkhøgskole. Nå gleder hun seg til en spennende vår med


nytt kor på Nordberg!


Øvelsene vil finne sted i Ungdomshuset v/Nordberg kirke hver tirsdag kl. 19:30  -


kl. 22:00. Repertoaret vil være variert; jazz, klassisk, pop, vise, musicals. Koret har


ambisjoner om et musikalsk nivå som kan gi opptredener i lokalmiljøet, men viktigst et


givende og helsebringende tilbud i nærmiljøet.


Driften av koret dekkes hovedsakelig av medlemskontingent, men dette er ikke nok i


forhold til flere oppstartskostnader. Vi søker derfor Nordre Aker bydel om stønad til å


dekke deler av disse, og som i hovedsak handler om lokalleie, dirigent, markedsføring


og noter. lnntil vi har nådd en tilstrekkelig medlemsmasse på ca. 35  -  50 medlemmer,


vil vi være avhengig av slik støtte for å kunne dra det hele i gang. Vi håper virkelig på


en positiv tilbakemelding på vår søknad!


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 30-60år


Antall deltakere. 40


Geografisk område Nordberg, Tåsen, Berg, Korvoll i Nordre Aker bydel i Oslo


Beskrivelse av den Vi er 4 personer som har tatt initiativet for å etablere et blandakor for nærmiljøet Berg,


frivillige innsatsen i Tåsen, Nordberg og Korsvoll. Frivillighetsarbeidet dette styret utfører bidrar til en


tiltaket glede og helsebringende aktivitet for denne målgruppen vi henvender oss til.


Er det søkt om støtte  J a


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Norges korforbund


støtte tidligere?
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Regnskap for oppstart Nordberg Blandakor- våren 2015.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


NINA CECILIE HERUD


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Regnskap for oppstart Nordberg Blandakor- Våren 2015 .xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten NINA CECILIE HERUD


som


BNA3  0  1 -EHZZ


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  Ol
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Utgifter ved oppstart av Nrdberg Blandakor første halvår-2015:


Husleie i Ungdomshuset på Nordberg 7500 kr 


Lønn dirigent 2500 kr pr øvelse * 18 øvelser45000 kr


Noter/mapper 5000 kr


Markedsføring ( egen hjemmeside) 1000 kr


Sum utgifter 58.500 kr







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-CWZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:04.01.2015 18:20


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Kjelsås skoles sangkor


Organisasjonsnummer 971286539


Kontonummer 16091917347


Kontoinnehaver Kjelsås skoles sangkor


Internettside www.kjelsas-skoles-sangkor.no


Postadresse Midtoddveien 7E


Postnummer 0494


Poststed OSLO


Kontaktperson Eigil Olsen


Mobilnummer 41515606


E-post (kvittering
sendes hit)


styreleder@kjelsas-skoles-sangkor.no


Gjenta e-post styreleder@kjelsas-skoles-sangkor.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—CWZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:04.01.2015 18:20


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Kjelsås skoles sangkor


navn


Organisasjonsnummer 971286539


Kontonummer 16091917347


Kontoinnehaver Kjelsås skoles sangkor


lntemettside WWW.kj elsas-skoles-sangkor.no


Postadresse Midtoddveien 7E


Postnummer 0494


Poststed OSLO


Kontaktperson Eigil Olsen


Mobilnummer 41515606


E-post (kvittering styreleder@kj elsas-skoles-sangkor.no


sendes hit)


Gjenta e-post styreleder@kjelsas-skoles-sangkor.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 15000


Navn på tiltaket Sommerkonsert 2015


Beskrivelse av tiltaket Under denne konserten forenes alle korgruppene i en og samme konsert. For å kunne
favne det store aldersspennet som da er i denne gruppa, blir uttrykket og repertoaret noe
sammensatt. Målet er å få til en sommerkonsert med temaet vennskap og den foreløpige
arbeidstittelen er «Sommer over Kjelsås». Her vil vi synge repertoar fra ulike stilarter.
Vi vil også jobbe med å skrive egne låter som handler om temaet vennskap. Det blir
tredje året på rad at de eldre barna i koret lager egne sanger, og dette har etter hvert blitt
et varemerke for koret. 


Eksempler på låter er pr nå:  
• De umulige 
Tekst og musikk: Gunnar Roaldkvam og Sigvart Dagsland 


• Engel  
Tekst og musikk: Admiral P 


• Hvor er du min venn?  
Tekst og musikk: Andreas Mattson 
Norsk oversettelse:  Ann-Renate Nergaard  


• Slå meg på 
Tekst og musikk: Jo Nesbø 


• Bestevenner for evig og alltid 
Tekst og musikk: Tyra Øftshus Toft og Johanne Støversten Olsen 


• #ONLINE (mgp Jr 2014) 
Tekst og musikk: Matha-Mari  


• Du sto der og lo (MGP Jr2014)  
Tekst og musikk: Vanja 


Da koret teller mer enn 80 medlemmer er vi nødt til å dele opp vårens konserter
i to. Den ene konserten (Elle melle) er med bare 1.klassingene alene, mens den
andre konserten er med 2, 3, 4, 5 og 6. klasse sammen. Det er denne siste vi altså
søker om 15.000 kroner i støtte til. I tillegg er målet å invitere til en sommerkonsert/
sommerhappening på ca. 60 min med bare 5. og 6. klasse.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 6-12 år, gutter og jenter


Antall deltakere. 100


Geografisk område Konserten blir avholdt i Kjelsås skoles aula


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Barna selv står for flere hundre timer med frivillig innsats på øvinger gjennom hele
semesteret. Korbarnas foreldre organiserer alt det praktiske rundt arrangementer og drift
av koret. Kun dirigent og innleide musikere er betalt.


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 15000


Navn påtiltaket Sommerkonsert 2015


Beskrivelse av tiltaket Under denne konserten forenes  alle  korgruppene  i  en og samme konsert. For å kunne


favne  det  store aldersspennet som da er  i  denne gruppa, blir uttrykket og repertoaret noe


sammensatt.  Målet  er å få til en sommerkonsert med temaet vennskap og den foreløpige


arbeidstittelen er «Sommer over Kjelsås». Her vil vi synge repertoar fra ulike stilarter.


Vi  vil også jobbe med å skrive egne låter som handler om temaet vennskap. Det blir


tredje året på rad at de eldre barna  i  koret lager egne sanger, og dette har etter hvert blitt


et  varemerke for koret.


Eksempler på låter er pr nå:


-  De umulige


Tekst og musikk: Gunnar Roaldkvam og Sigvart Dagsland


-  Engel


Tekst og musikk: Admiral  P


°  Hvor er du min venn?


Tekst og musikk: Andreas Mattson


Norsk oversettelse: Ann-Renate Nergaard


°  Slå meg på


Tekst og musikk: Jo Nesbø


°  Bestevenner for evig og alltid


Tekst og musikk: Tyra Øftshus Toft og Johanne Støversten Olsen


°  #ONLlNE (mgp Jr 2014)


Tekst og musikk: Matha-Mari


-  Du sto der og lo (MGP Jr2014)


Tekst og musikk: Vanja


Da koret teller mer enn 80 medlemmer er vi nødt til å dele opp vårens konserter


i  to. Den ene konserten (Elle melle) er med bare l.klassingene alene, mens den


andre konserten er med 2, 3, 4, 5 og 6. klasse sammen. Det er denne siste vi altså


søker om 15.000kroner  i  støtte til. l tillegg er målet å invitere til en sommerkonsert/


sommerhappening på ca. 60min med bare 5. og 6. klasse.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 6-12 år, gutter og jenter


Antall deltakere. 100


Geografisk område Konserten blir avholdt  i  Kjelsås skoles aula


Beskrivelse av den Barna selv står for flere hundre timer med frivillig innsats på øvinger gjennom hele


frivillige innsatsen  i semesteret. Korbarnas foreldre organiserer alt det praktiske rundt arrangementer og drift


tiltaket av koret. Kun dirigent og innleide musikere er betalt.
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Norges korforbund


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


2015 Kjelsås skoles sangkor - budsjett for sommerkonserten søknad Nordre Aker
bydel.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


EIGIL OLSEN


Er  det  søkt  om støtte Ja


for tiltaket andre


steder?


Hvis  ja, hvor  er det  søkt  Norges korforbund


støtte tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El 2015  Kjelsås skoles sangkor - budsjett for sommerkonserten søknad Nordre Aker


bydel.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos lD-porten ElGlL  OLSEN


som


Bydel Nordre Aker Postadr;


Postboks  4433


'Ez Nydalen
1  Ill 0403 Oslo


Telefonnummer


Telefaksnummer


E-post:


BNA301-CWZZ


02  180
23  47  30 Ol
postmottak@bna.oslo.kommune.no
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Budsjett for tiltaket Kjelsås skoles sangkor – ”Sommer over Kjelsås 2015”: 
Merk at inntekter i tråd med vanlig budsjettpraksis er satt med konservative anslag. 


Budsjettpost Kostnad Inntekt


Sommer over Kjelsås 2015


Tekstforfatter 4 000


Musikere (pianist, trommer, gitar, bass) øvinger, generalpr, konsert 25 000


Låtskriving og arrangementer 15 000


Leie av lydutstyr 4 500


Noter - kjøp og nedtegning 8 500


Total Kjelsåsveien 2014 57 000


Elle Melle


Musiker (pianist en øving, en øvingsdag og en konsert) 9 600


Noter 2 000


Lydleie 3 000


Total Elle Melle 14 600


Diverse kostnader (blomster, bespisning osv) 3 000


Konsertstøtte Norges korforbund 10000


Frivillighetsmidler fra Nordre Aker 15000


Konsertstøtte Oslo musikkråd 5500


Billettinntekter 250 personer á 100 til Sommer over Kjelsås 25000


Totaler 74 600 55500
 


Budsjett  for  tiltaket  Kjelsås skoles  sangkor - "Sommer over  Kjelsås  2015":


Merk at inntekter i tråd med vanlig budsjettpraksis  er  satt med konservative anslag.


Budsjettpost


Sommer over Kjelsås  2015


Tekstforfatter


Musikere (pianist, trommer, gitar, bass) Øvinger, generalpr, konsert


Låtskriving og arrangementer


Leie av lydutstyr


Noter- kjøp og nedtegning


Totol Kjelsåsveien 2014


Elle Mel/e


Musiker (pianist en Øving, en Øvingsdag og en konsert)


Noter


Lydleie


Totol  Elle Mel/e


Diverse kostnader (blomster, bespisning osv)


Konsertstøtte Norges korforbund


Frivillighetsmidler fra Nordre Aker


Konsertstøtte Oslo musikkråd


Billettinntekter 250 personer á 100 til Sommer over Kjelsås


Toto/er


4 000


25 000


15 000


4 500


8  500


57  000


9600


2 000


3 000


14 600


3 000


74 600


Inntekt


10000


15000


5500


25000


55500







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-CXZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:05.01.2015 14:59


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Korsvoll IL


Organisasjonsnummer 984 067 348


Kontonummer 1600 20 37355


Kontoinnehaver Korsvoll IL


Internettside www.korsvoll.no


Postadresse Postboks 32 Tåsen


Postnummer 0801


Poststed Oslo


Kontaktperson Lars Dueled


Fasttelefon 95292312


Mobilnummer 95292312


E-post (kvittering
sendes hit)


lars.dueled@skuld.com


Gjenta e-post lars.dueled@skuld.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—CXZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:05.01.2015 14:59


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens KorsvolllL


navn


Organisasjonsnummer 984 067 348


Kontonummer 1600 20 37355


Kontoinnehaver Korsvoll IL


lntemettside WWW.korsvoll.no


Postadresse Postboks 32 Tåsen


Postnummer 0801


Poststed Oslo


Kontaktperson Lars Dueled


F asttelefon 95292312


Mobilnummer 95292312


E-post (kvittering lars.dueled@skuld.com


sendes hit)


Gjenta e-post lars.dueled@skuld.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 950000


Navn på tiltaket Utvikling av Korsvollmiljøet


Beskrivelse av tiltaket 1.     Utvikling av ballslette, skileikanlegg og lysløypa på Grinda 
2. Videreutvikling av ”Åpen Bane” for ungdommer på fredager 
3. Integreringsfond 
4. Undervarme på 11’erbanen på Korsvollbanen 
5. Fotball- og håndballskole i sommerferien samt ekstra treningsutstyr 
6. Vardetenning på Korsvolltoppen nyttårsaften 
7. Korsvollhytta ved Ørfiske i Maridalen


Type tiltak: Idrett og friluftsliv


Alder/kjønn 3-100 år - 50/50 kvinner/menn


Antall deltakere. 250


Geografisk område Korsvoll og Ørfiske


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Se vedlagte budsjettark


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Åpen Bane søker også støtte via OIK. Undervarme på 11'erbanen søker også
tippemidler, momsrefusjon og sponsormidler. Utvikling av området rundt Grinda søker
også støtte fra diverse sponsorer.


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


FRIVILLIGHETSMIDLER_2015_BUDSJETT.doc


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


LARS DUELED


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 950000


Navn på tiltaket Utvikling av Korsvollmiljøet


Beskrivelse av tiltaket l. Utvikling av ballslette, skileikanlegg og lysløypa påGrinda


.  Videreutvikling av ”Åpen Bane” for ungdommer påfredager


.  lntegreringsfond


.  Undervarme på ll'erbanen på Korsvollbanen


.  Fotball- og håndballskole i sommerferien samt ekstra treningsutstyr


LII-l>UJl\J


6. Vardetenning på Korsvolltoppen nyttårsaften


7. Korsvollhytta ved Ørfiske i Maridalen


Type tiltak: ldrett og friluftsliv


Alder/kjønn 3-100år  - 50/50kvinner/menn


Antall deltakere. 250


Geografisk område Korsvoll og Ørfiske


Beskrivelse av den Se vedlagte budsjettark


frivillige innsatsen i


tiltaket


Er det søkt om støtte  J a


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Åpen Bane søker også støtte via OlK. Undervarme på ll'erbanen søker også


støtte tidligere? tippemidler, momsrefusjon og sponsormidler. Utvikling av området rundt Grinda søker


også støtte fra diverse sponsorer.


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El F RlVlLLlGHETSMlDLER_2O 1 5_BUDSJ ETT. doc


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten LARS DUELED


SOIH
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Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EJZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:08.01.2015 15:55


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Bydel Nordre Aker / Trikkehallen på Kjelsås


Organisasjonsnummer 974778882


Kontonummer 1315 01 00962


Kontoinnehaver Bydel Nordre Aker


Internettside www.trikkehallen.no


Postadresse Bydel Nordre Aker; Trikkehallen på Kjelsås; Postboks 4433 Nydalen


Postnummer 0403


Poststed Oslo


Kontaktperson Janko Radovanovic


Fasttelefon 23 47 30 89


Mobilnummer 47 61 15 63


E-post (kvittering
sendes hit)


janko.radovanovic@bna.oslo.kommune.no


Gjenta e-post janko.radovanovic@bna.oslo.kommune.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


 Skjemakode:


BNA301


Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


Referansenummer:


BNA301—EJZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:08.01.2015 15:55


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens


navn


Organisasjonsnummer


Kontonummer


Kontoinnehaver


lntemettside


Postadresse


Postnummer


Poststed


Kontaktperson


F asttelefon


Mobilnummer


E-post (kvittering


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Bydel Nordre Aker/ Trikkehallen påKjelsås


974778882


1315 01  00962


Bydel Nordre Aker


WWW.trikkeha11en.no


Bydel Nordre Aker; Trikkehallen påKjelsås; Postboks 4433 Nydalen


0403


Oslo


Janko Radovanovic


23 47 30 89


47 61 15 63


janko.radovanovic@bna.oslo.kommune.no


sendes hit)


Gjenta e-post janko.radovanovic@bna.oslo.kommune.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 25000


Navn på tiltaket Frysjastock 2015


Beskrivelse av tiltaket Frysjastock er en musikkfestival i Trikkehallen på Kjelsås. 10 band og 10 soloartister
er fordelt over to scener: pop/rock band i hallen, og rap/hiphop/singer-songwritters på
scenen i hagen. Festivalen er planlagt til lørdag 8. september 2015, og arrangeres for
tiende året på rad. Ansatte i Kulturenheten og Forebyggende Ungdomsenhet jobber
sammen med frivillig ungdom fra bandmiljøet og Ungdomsrådet.  


Trikkehallen på Kjelsås har selv et stort bandmiljø, rockeklubben Lydisolatet og hiphop
miljøet knyttet til studioen ”Rom for Rap” med sin base på Trikkehallen. Målgruppen
for festivalen er ungdom fra ungdomskolen og oppover (13- 25) fra bydelen og
nærliggende områder i Oslo.  


Gratis inngang.  


Antatt besøkstall: 200 – 500


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 13 til 25år


Antall deltakere. 60


Geografisk område Bydel Nordre Aker, Oslo


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Omfanget av dugnadsarbeidet er stort. Ungdommer er med i planleggingsfasen,
promoteringen av festivalen og i selve gjennomføringen. Frysjastock ville ikke vært
mulig å gjennomføre uten frivillig innsats.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Storbymidler, Ungdomsrådet


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Frysjastock 2015 regnskap.xls


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


JANKO RADOVANOVIC


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 25000


Navn påtiltaket F rysjastock 2015


Beskrivelse av tiltaket Frysjastock er en musikkfestival i Trikkehallen påKjelsås. 10band og 10soloartister


er fordelt over  to  scener: pop/rock band i hallen, og rap/hiphop/singer-songwritters på
scenen i hagen. Festivalen er planlagt til lørdag 8. september 2015, og arrangeres for


tiende året på rad. Ansatte i Kulturenheten og Forebyggende Ungdomsenhet jobber


sammen med frivillig ungdom fra bandmiljøet og Ungdomsrådet.


Trikkehallen på Kjelsås har selv et stort bandmiljø, rockeklubben Lydisolatet og hiphop


miljøet knyttet til studioen ”Rom for Rap” med sin base påTrikkehallen. Målgruppen


for festivalen er ungdom fra ungdomskolen og oppover (13- 25) fra bydelen og


nærliggende områder i Oslo.


Gratis inngang.


Antatt besøkstall: 200 - 500


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kj ønn 13 til 25 år


Antall deltakere. 60


Geografisk område Bydel Nordre Aker, Oslo


Beskrivelse av den Omfanget av dugnadsarbeidet er stort. Ungdommer er med i planleggingsfasen,


frivillige innsatsen i promoteringen av festivalen og i selve gjennomføringen. Frysjastock ville ikke vært


tiltaket mulig ågjennomføre uten frivillig innsats.


Er det søkt om støtte  J a


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Storbymidler, Ungdomsrådet


støtte tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Frysjastock 2015 regnskap.xls


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten JANKO RADOVANOVIC


SOIH
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FRYSJASTOCK 2015
Inntekter
Seinlørdagsmidler 25000
Frivillighetsmidler 25000
SUM 50000


Utgifter 
Booking av artister -22000
Honorar Lydtekniker -4000
Plakat Design -1000
Plakater & Flyers -3000
Web sider - Domene & Design -3000
Div. utstyr for gjennomføring av festivalen -5000
Promotering -3000
Mat & Drikke til Frivillige -2000
Mat & Drikke til Artister -4000
Leie av partytelt til utescenen -3000
SUM -50000


SUM: Inntekter - Utgifter 0


FRYSJASTOCK 2015
lnntekter


Seinlørdagsmidler
Frivillighetsmidler


SUM


Utgifter


Boohngavanæær


Honorar Lydtekniker


PmkatDeQgn


Plakater & Flyers
Web sider - Domene & Design


Div. utstyr for gjennomføring av festivalen
Promotering


Mat & Drikke til Frivillige


Mm&Dm«emAmüm
Leie av partytelt til utescenen


SUNI


SUM: lnntekter  -  Utgifter


25000
25000
50000


-22000
-4000
-1000
-3000
-3000
-5000
-3000
-2000
-4000
-3000


-50000


0







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EKZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:09.01.2015 11:44


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Sara Dalen Kelly


Kontonummer 1206 30 18412


Kontoinnehaver Sara Dalen Kelly


Postadresse Glads vei 44


Postnummer 0489


Poststed Oslo


Kontaktperson Sara Dalen Kelly


Mobilnummer 942 46 384


E-post (kvittering
sendes hit)


sara@trikkehallen.no


Gjenta e-post sara@trikkehallen.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 10000


 Skjemakode:


BNA30l


Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


Referansenummer:


BNA301—EKZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:09.01.2015 11:44


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Sara Dalen Kelly


navn


Kontonummer 1206  30  l 8412


Kontoinnehaver Sara Dalen Kelly


Postadresse Glads vei 44


Postnummer 0489


Poststed Oslo


Kontaktperson Sara Dalen Kelly


Mobilnummer 942 46 384


E-post (kvittering sara@trikkehallen.no


sendes hit)


Gjenta e-post sara@trikkehallen.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 10000


BNA30l-EKZZ
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Navn på tiltaket Akustiske kvelder på Trikkehallen 2015


Beskrivelse av tiltaket Ideen om Akustiske kvelder på Trikkehallen startet i 2012. Vi var tre jenter med en
felles interesse: MUSIKK. Vi traff hverandre på ungdomsfestivalen Frysjastock i 2012.
Festivalen hadde to scener, en til band og en til singer / songwritter artister. Vi la merke
til at det var stor interesse for den andre scenen og konstaterte etter festivalen at det ikke
var veldig mange scener i Oslo, hvor unge singer / songwritters får vise seg fram. 


Siden da har vi arrangert 15 kvelder med akustisk musikk. Det har vært mange som har
vært med å arrangere akustiske kvelder siden 2013. Hovedansvarlig for prosjektet og for
booking av artister er Sara Dalen Kelly. Sara er 18 år gammel. 


Akustiske kvelder arrangeres hver første torsdag i februar, mars, april, mai; og
september, oktober, november og desember. Det vil være tre artister hver kveld, til
sammen 24 artister i 2015. Cafeen i Trikkehallen på Kjelsås har kapasitet til 80stk. og
målet vårt er å ha fullt hus på alle kveldene. 


Konsertserien er rettet mot ungdom i Oslo og omegn som er interessert i denne
sjangeren, men er åpent for alle. Konsertene vil være gratis og vil promoteres i
forskjellige ungdoms- og videregående skoler i Oslo, men også via aviser, plakater og
diverse sosiale medier. 


Vi tror at disse konsertene vil bidra til at ungdommer med interesse for denne sjangeren
kommer i kontakt med hverandre, dette tilbudet har med tiden vokset og blitt en bra
mulighet for unge musikere for å skaffe seg den nødvendige erfaringen de trenger for å
komme videre i karrieren sin.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 18år / Jente


Antall deltakere. 60


Geografisk område Kjelsås / Oslo


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Ungdom med tilknytning til Trikkehallen vil være involvert i planlegging, promotering
og gjennomføring av kveldene. Arbeidsoppgaver er fordelt jevnt mellom arrangørene.
Trikkehallen på Kjelsås bidrar med gratis lokaler, utstyr og teknisk hjelp under
arrangementene. Det er også en egen teknisk gruppe bestående av ungdommer.
Akustiske kvelder fungerer som en lærings arena for dem. 


Akustiske kvelder gir muligheten til både de som er interessert i å stå på scenen, de som
vil jobbe bak scenen og de som er interessert i å jobbe med arrangering av konserter.
Det er et bra tilbud til de mange som kommer som publikum.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Frifond & Ungdomsrådet i Bydelen Nordre Aker


Navn på tiltaket


Beskrivelse av tiltaket


Type tiltak:


Alder/kj ønn


Antall deltakere.


Geografisk område


Beskrivelse av den


frivillige innsatsen i


tiltaket


Er det søkt om støtte


for tiltaket andre


steder?


Akustiske kvelder påTrikkehallen  2015


ldeen om Akustiske kvelder påTrikkehallen startet i 2012. Vi var tre jenter med en


felles interesse: MUSIKK. Vi traff hverandre påungdomsfestivalen Frysjastock i  2012.


Festivalen hadde to scener, en til band og en til singer / songWritter artister. Vi la merke


til at det var stor interesse for den andre scenen og konstaterte etter festivalen at det ikke


var veldig mange scener i Oslo, hvor unge singer /songWritters får vise seg fram.


Siden da har vi arrangert 15 kvelder med akustisk musikk. Det har vært mange som har


vært med å arrangere akustiske kvelder siden  2013.  Hovedansvarlig for prosjektet og for


booking av artister er Sara Dalen Kelly. Sara er 18 år gammel.


Akustiske kvelder arrangeres hver første torsdag i februar, mars, april, mai; og


september, oktober, november og desember. Det vil være tre artister hver kveld, til


sammen  24  artister i  2015.  Cafeen i Trikkehallen på Kjelsås har kapasitet til 80stk. og


målet vårt er å ha fullt hus på alle kveldene.


Konsertserien er rettet mot ungdom i Oslo og omegn som er interessert i denne


sjangeren, men er åpent for alle. Konsertene vil være gratis og vil promoteres i


forskjellige ungdoms- og videregående skoler i Oslo, men også via aviser, plakater og


diverse sosiale medier.


Vi tror at disse konsertene vil bidra til at ungdommer med interesse for denne sjangeren


kommer i kontakt med hverandre, dette tilbudet har med tiden vokset og blitt en bra


mulighet for unge musikere for å skaffe seg den nødvendige erfaringen de trenger for å


komme videre i karrieren sin.


Frivillig kulturliv


18år /Jente


60


Kjelsås /Oslo


Ungdom med tilknytning til Trikkehallen vil være involvert i planlegging, promotering


og gjennomføring av kveldene. Arbeidsoppgaver er fordelt jevnt mellom arrangørene.


Trikkehallen på Kjelsås bidrar med gratis lokaler, utstyr og teknisk hjelp under


arrangementene. Det er også en egen teknisk gruppe bestående av ungdommer.


Akustiske kvelder fungerer som en lærings arena for dem.


Akustiske kvelder gir muligheten til både de som er interessert i å stå på scenen, de som


vil jobbe bak scenen og de som er interessert i å jobbe med arrangering av konserter.


Det er et bra tilbud til de mange som kommer som publikum.


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt Frifond & Ungdomsrådet i Bydelen Nordre Aker


støtte tidligere?


Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Konsertserie med akustiske konserter på Trikkehallen 2015.xls


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


JANKO RADOVANOVIC


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Konsertserie med akustiske konserter på Trikkehallen 2015 .x1s


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos lD-porten JANKO RADOVANOVIC


som


BNA3  0  1 -EKZZ
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KONSERTSERIE MED AKUSTISKMUSIKK 2015
8 KVELDER MED AKUSTISK MUSIKK MED TRE FORSKJELLIGE ARTISTER HVER KVELD


INNTEKTER
Frifond 15000
Ungdomsrådet 5000
Frivillighetsmidler 10000
SUM INNTEKTER 30000


UTGIFTER
Artist Honorarer -12000
Mat og drikke til artister og frivillige -5000
Tekniker Honorarer -4000
Div. utstyr til gjennomføring av konsertene -5000
Markedsføring -4000
SUM UTGIFTER -30000


SUM: Inntekter - Utgifter 0


KONSERTSERIE MED AKUSTISKMUSIKK 2015
8  KVELDER  MED  AKUSTISK MUSIKK  MED  TRE FORSKJELLIGE ARTISTER  HVER KVELD


INNTEKTER
Frifond 15000
Ungdomsrådet 5000
Frivillighetsmidler 10000
SUM INNTEKTER 30000


UTGIFTER
Artist Honorarer -12000
Mat og drikke til artister og frivillige -5000
Tekniker Honorarer -4000
Div. utstyr til gjennomføring av konsertene -5000
Markedsføring -4000
SUM UTGIFTER -30000


SUM: Inntekter - Utgifter 0







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-CYZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:09.01.2015 14:31


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Vestre Aker prosti, Nordberg kirke


Kontonummer 1644.20.14853


Kontoinnehaver Sissel Halden


Postadresse Ullevålsveien 117


Postnummer 0359


Poststed Oslo


Kontaktperson Gunnhild Nordgaard Hermstad


E-post (kvittering
sendes hit)


gunnhild.nordgaard.hermstad@oslo.kirken.no


Gjenta e-post gunnhild.nordgaard.hermstad@oslo.kirken.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 10000


Navn på tiltaket Konfirmantfestival


Beskrivelse av tiltaket Flere av menighetene i Nordre Aker bydel gikk i fjor sammen for å arrangere
en dag hvor alle konfirmantene skulle få noe mer enn det de får i vanlig


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—CYZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:09.01.2015 14:31


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Vestre Aker prosti, Nordberg kirke


navn


Kontonummer 1644.20.14853


Kontoinnehaver Sissel Halden


Postadresse Ullevålsveien 117


Postnummer 0359


Poststed Oslo


Kontaktperson Gunnhild Nordgaard Hermstad


E-post (kvittering gunnhild.nordgaard.hermstad@oslo.kirken.no


sendes hit)


Gj enta e-post gunnhild.nordgaard.hermstad@oslo.kirken.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 10000


Navn på tiltaket Konfirmantfestival


Beskrivelse av tiltaket Flere av menighetene i Nordre Aker bydel gikk i fjor sammen for å arrangere


en dag hvor alle konfirmantene skulle få noe mer enn det de får i vanlig
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


konfirmasjonsundervisning. Vi ville at de skulel få oppleve et større miljø med flere
ungdommer med felles interesser som dem, og at de skulle få muligheten til å engasjere
seg i noe ut over konfirmasjonstiden. 


Vi innledet derfor et samarbeid med flere frivillige organisasjoner som jobber
med ungdom og som har grupper i vårt område. Sammen med disse lagde vi en
dag for konfirmantene hvor de kunne bli kjent med ulike aktiviteter som disse
ungdomsoraganisasjonene driver for dem. 


Dagen besto i fjor av en volleyballturnering (med KRIK, KRistien Idrettskontakt sine
frivillige ledere som hvoedansvarlige), seminarer om arbeid for en rettferdig verden
(også her stilte det opp frivillige. Den ene var universitetslektor Morten Holmquist og
de andre kom fra ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp, Changemaker). Til
slutt avsluttet dagen med show og sceneprogram fra Oslo og Akershus krets av KFUK-
KFUM.  


I år samarbeider vi også med KRIK, KFUK-KFUM og Changemaker, men gjør
dagen noe enklere. Det vi være enda mer fokus på at ungdommene som deltar skal
bli kjent med organisasjonene, slik at de kan engasjere seg i ungdomsarbeid etter
kofnirmasjonstiden.  


Samtdidg er den store innsamlingsaksjonen "Fasteaksjonen" en viktig enkelthendelse
like etter konfirmantfestivalen, og vi vil ha fokus på denne. Målet er å vekke
ungdommenes engasjement for en rettferdig verden og å gi dem en konkret handling
de kan utføre for å bidra til dette: Samle innpenger som går til prosjekter som gir
mennesker tilgang på rent vann.  


Vi har altså gjort dette en gang tidligere.  
Selv om hele festivalen er helt avhenghig av frivillige (700 konfirmanter og mellom
100 og 200 frivillige ledere), trenger vi penger til mat og leie (vi har leid Norges
Idrettshøyskole på Sogn) og noe teknisk utstyr.  


Vi håper at dere vil være med å bidra til dette tiltaket for ungdom i bydelen vår.  


Det er viktig å presisere at dette er noe som er mer enn det de enkelte menighetne får
til i sitt lokale arbeid, og det må regnes som et tiltak som ikke er en nødvendig del av
konfirmasjonstiden for menighetene.  
Vi anser likevel at dette tiltaket - særlig fordi det oppfordrer til et engasjement for en
rettferdig verden, OG engasjement i frivillig arbeid - kan være et godt tiltak å bruke
frivllighetmidler på.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Alle kjønn, født i 2000, altså 15 år i løpet av 2015.


Antall deltakere. 700


Geografisk område Nordre Aker og Ullern bydel


konfinnasjonsundervisning. Vi Ville at de skulel få oppleve et større miljø med flere


ungdommer med felles interesser som dem, og at de skulle få muligheten til å engasjere


seg i noe ut over konfirmasjonstiden.


Vi innledet derfor et samarbeid med flere frivillige organisasjoner som jobber


med ungdom og som har grupper i vårt område. Sammen med disse lagde vi en


dag for konfirmantene hvor de kunne bli kj ent med ulike aktiviteter som disse


ungdomsoraganisasjonene driver for dem.


Dagen besto i fjor av en volleyballtumering (med KRIK, KRistien ldrettskontakt sine


frivillige ledere som hvoedansvarlige), seminarer om arbeid for en rettferdig verden


(også her stilte det opp frivillige. Den ene var universitetslektor Morten Holmquist og


de andre kom fra ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp, Changemaker). Til


slutt avsluttet dagen med show og sceneprogram fra Oslo og Akershus krets av KF UK-


KFUM.


I  år samarbeider vi også med KRIK, KF UK-KF UM og Changemaker, men gjør


dagen noe enklere. Det vi være enda mer fokus på at ungdommene som deltar skal


bli kjent med organisasjonene, slik at de kan engasjere seg i ungdomsarbeid etter


kofninnasj onstiden.


Samtdidg er den store innsamlingsaksj onen "Fasteaksjonen" en viktig enkelthendelse


like etter konfinnantfestivalen, og vi vil ha fokus på denne. Målet er å vekke


ungdommenes engasjement for en rettferdig verden og å gi dem en konkret handling


de kan utføre for å bidra til dette: Samle innpenger som går til prosjekter som gir


mennesker tilgang på rent vann.


Vi har altså gjort dette en gang tidligere.


Selv om hele festivalen er helt avhenghig av frivillige (700 konfinnanter og mellom


100 og 200 frivillige ledere), trenger vi penger til mat og leie (vi har leid Norges


ldrettshøyskole på Sogn) og noe teknisk utstyr.


Vi håper at dere vil være med å bidra til dette tiltaket for ungdom i bydelen vår.


Det er viktig å presisere at dette er noe som er mer enn det de enkelte menighetne får


til i sitt lokale arbeid, og det må regnes som et tiltak som ikke er en nødvendig del av


konfinnasj onstiden for menighetene.


Vi anser likevel at dette tiltaket  -  særlig fordi det oppfordrer til et engasjement for en


rettferdig verden, OG engasjement i frivillig arbeid  -  kan være et godt tiltak å bruke


frivllighetmidler på.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Alle kjønn, født i 2000, altså 15 år i løpet av 2015.


Antall deltakere. 700


Geografisk område Nordre Aker og Ullem bydel
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Det er frivillige med i alle ledd i arrangementet.  


Sammen med noen ansatte, er det frivillige med i komiteen som planlegger tiltaket og
nøkkelpersoner med ansvar for de ulike delene av arrangementet er frivillige.  


Vi samarbeider med frivilige organisasjoner, og vakter, matutdelere, idrettsledere,
scenearbeidere, seminarholdere og ungdomsledere er med på dette frivillig.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Kirkens Nord-Sør Informasjon (KUI), Opplysningsvesnets fond (OVF)


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett, konfirmantfestivalen 2015.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


GUNNHILD NORDGAARD HERMSTAD


Beskrivelse av den Det er frivillige med i alle ledd i arrangementet.


frivillige innsatsen i


tiltaket Sammen med noen ansatte, er det frivillige med i komiteen som planlegger tiltaket og


nøkkelpersoner med ansvar for de ulike delene av arrangementet er frivillige.


Vi samarbeider med frivilige organisasjoner, og vakter, matutdelere, idrettsledere,


scenearbeidere, seminarholdere og ungdomsledere er med på dette frivillig.


Er det søkt om støtte Ja


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Kirkens Nord-Sør lnfonnasj on (KUI), Opplysningsvesnets fond (OVF)


støtte tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett, konfinnantfestivalen 20 l 5 .xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten GUNNHILD NORDGAARD HERMSTAD


SOIH
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Budsjett
Konfirmantfestival for Vestre Aker prosti 2015


INNTEKT


Skøyen 40 200 8 000             


Voksen 40 200 8 000             


Ullern 120 200 24 000          


Røa og Sørkedalen 60 200 12 000          


Ris 160 200 32 000          


Nordberg 80 200 16 000          


Grefsen og Maridalen 120 200 24 000          


Bakkehaugen 10 200 2 000             


Vestre Aker og Majorstuen 30 200 6 000             


OVF 40 000          


KUI 15 000          


Frivillighetsmidler 10 000          


SUM 197 000        


UTGIFTER


Leie NIH -80 000         


Mat -50 000         


Frukt og Smoothie -4 000           


Bary lyd og lys -32 500         


Samband og projector -12 500         


Honorar teknikk -10 000         


ID bånd -5 000           


Leiebil -2 000           


Diverse -1 000           


SUM -197 000       


RESULTAT -                     


Budsjett
Konfirmantfestival for Vestre Aker prosti 2015


INNTEKT


Skøyen 40 200 8  000


Voksen 40 200 8  000


Ullern 120 200 24 000


Røa og Sørkedalen 60 200 12 000


Ris 160 200 32 000


Nordberg 80 200 16 000


Grefsen og Maridalen 120 200 24 000


Bakkehaugen 10 200 2 000


Vestre Aker og Majorstuen 30 200 6 000


OVF 40 000


KUI 15 000


Frivillighetsmidler 10 000


SUM 197000


UTGIFTER


Leie NIH -80 000


Mat -50 000


Frukt og Smoothie -4 000


Bary lyd og lys -32 500


Samband og projector -12 500


Honorar teknikk -10000


ID bånd -5 000


Leiebil -2 000


Diverse -1000


SUM -197000


RESULTAT -
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DAZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:09.01.2015 14:32


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Øvre Grefsen Vel


Organisasjonsnummer 998733081


Kontonummer 16091170845


Kontoinnehaver Øvre Grefsen Vel


Internettside www.ogvel.no


Postadresse Nordhagaveien 3b


Postnummer 0491


Poststed Oslo


Kontaktperson Torbjørn Togstad


Fasttelefon 22158606


Mobilnummer 90956166


E-post (kvittering
sendes hit)


torbjorn@togstad.no


Gjenta e-post torbjorn@togstad.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DAZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:09.01.2015 14:32


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Øvre Grefsen Vel


navn


Organisasjonsnummer 998733081


Kontonummer 16091 170845


Kontoinnehaver Øvre Grefsen Vel


lntemettside WWW.ogvel.no


Postadresse Nordhagaveien 3b


Postnummer 0491


Poststed Oslo


Kontaktperson Torbjøm Togstad


F asttelefon 22158606


Mobilnummer 90956166


E-post (kvittering torbj orn@togstad.no


sendes hit)


Gjenta e-post torbj om@togstad.no


Svarkvittering


Bekreftelse


BNA301-DAZZ Side 1 av 2


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01


._'§'== Nydalen E-post: postmottak@bna.oslo.kommune.no
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BNA301-DAZZ Side 2 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 575000


Navn på tiltaket Utvikling av Myrerjordet


Beskrivelse av tiltaket Tiltaket består av utvikling av en dobbel sandballbane på Myrerjordet.  Dette er en del
av den planlagte utviklingen av Myrerjordet som bydelen har støttet opp om.  
Sandvollyball banen på Sverre Enevolds Plass ble fjernet for en tid siden og bydelen
lovet da at denne ville bli anlagt på en annen plass i bydelen. Myrerjordet er da den
naturlige plassen å anlegge denne. Den planlagte dobbelte sandballbanen vil gi et tilbud
med sandvollyball og sand håndball.  
Myrerjordet har nå fått anlagt et flott kunstgress som er mye i bruk og også en
rundløype som benyttes mye. Sandballbanen vil komplementere dette  tilbudet og gi et
etterlengtet tilbud til nye grupper.   
Med utviklingen av Myrerjordet så langt og den planlagte utviklingen fremover vil
Myrerjordet fremstå som et unikt flerbruksanlegg med tilbud til alle aldersgrupper fra
barn til eldre hvor de forskjellige generasjonene vil møtes på Myrerjordet med sine
forskjellige aktiviteter. 
Vi håper på støtte til denne viktige videre utviklingen av Myrerjordet.


Type tiltak: Idrett og friluftsliv


Alder/kjønn Begge kjønn i en alder fra 7 til 70 år


Antall deltakere. 12


Geografisk område Myrerjordet på Kjelsås.


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Den frivillige innsatsen vil bestå av planlegging og oppfølging av tiltaket i tillegg til
dugnadsinnsats ved gjennomføringen så langt dette tillates av entreprenør som leies inn.
Anslått timeinnsats for den frivillige innsatsen er 50 timer.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Sanballbanebudsjett115.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


TORBJØRN ALFRED TOGSTAD


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 575000


Navn på tiltaket Utvikling av Myrerjordet


Beskrivelse av tiltaket Tiltaket består av utvikling av en dobbel sandballbane påMyrerjordet. Dette er en del


av den planlagte utviklingen av Myrerjordet som bydelen har støttet opp om.


Sandvollyball banen på Sverre Enevolds Plass ble fjernet for en tid siden og bydelen


lovet da at denne ville bli anlagt påen annen plass i bydelen. Myrerjordet er da den


naturlige plassen å anlegge denne. Den planlagte dobbelte sandballbanen vil gi et tilbud


med sandvollyball og sand håndball.


Myrerjordet har nå fått anlagt et flott kunstgress som er mye ibruk og også en


rundløype som benyttes mye. Sandballbanen vil komplementere dette tilbudet og gi et


etterlengtet tilbud til nye grupper.


Med utviklingen av Myrerjordet så langt og den planlagte utviklingen fremover vil


Myrerjordet fremstå som et unikt flerbruksanlegg med tilbud til alle aldersgrupper fra


barn til eldre hvor de forskjellige generasj onene vil møtes på Myrerj ordet med sine


forskjellige aktiviteter.


Vi håper på støtte til denne viktige videre utviklingen av Myrerj ordet.


Type tiltak: ldrett og friluftsliv


Alder/kjønn Begge kjønn i en alder fra 7 til 70år


Antall deltakere. 12


Geografisk område Myrerjordet på Kjelsås.


Beskrivelse av den Den frivillige innsatsen vil bestå av planlegging og oppfølging av tiltaket i tillegg til


frivillige innsatsen i dugnadsinnsats ved gjennomføringen så langt dette tillates av entreprenør som leies inn.


tiltaket Anslått timeinnsats for den frivillige innsatsen er 50timer.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Sanballbanebudsjettl 15.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten TORBJØRN ALFRED TOGSTAD


SOIH
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         Oslo 9.1.15 


Budsjett sandballbane Myrerjordet. 


 


Basert på tilbud fra entreprenør er budsjettet for planlagt sandballbane på Myrerjordet som 
følger: 


 


Arrondering  med eksisterende masser og komprimerer     kr 59.000,- 


Legging av  en duk        kr 20.000,- 


Kulter med ca 20cm 4-63 og komprimerer     kr 98.000,- 


Leging av en ny duk        kr 20.000,- 


Legging av rund kant av jord hvor det legges et kunstgressteppe på 


Som avslutning mellom plen og sandballbanen. Ca 1 m bredde.  kr 43.000,- 


Fylle bassenget med sandhåndballsand fra Vikersund 300kbm x 550 kr165.000,- 


Grave en drensgrøft fra sør vestre hjørne til slukkum, komplett  


(vi har lagt inn litt fall mot dette hjørnet)     kr 10.000,- 


Pynte rundt banen tilslutt, legge på vekstjord, tilsådd ca300m 2   x 150.-  kr 45.000,- 


          ------------- 


Sum                   kr 460.000,- 


       +25% mva           kr 115.000,- 


                   -------------- 


Sum                  kr 575.000,- 


                  --------------- 


 


Priser hos andre entreprenører vil bli undersøkt for om mulig å få en bedre pris. 


 


Oslo 9.1.15


Budsjett sandballbane Myrerjordet.


Basert på tilbud fra entreprenør er budsjettet for planlagt sandballbane på Myrerj ordet som


følger:


Arrondering med eksisterende masser og komprimerer kr 59.000,-


Legging av en duk kr 20.000,-


Kulter med ca 20cm 4-63 og komprimerer kr 98.000,-


Leging av en ny duk kr 20.000,-


Legging av rund kant av jord hvor det legges et kunstgressteppe på


Som avslutning mellom plen og sandballbanen. Ca l m bredde. kr 43.000,-


Fylle bassenget med sandhåndballsand fra Vikersund 300kbm x 550 krl65.000,-


Grave en drensgrøft fra sør vestre hjørne til slukkum, komplett


(vi har lagt inn litt fall mot dette hjømet) kr l0.000,-


Pynte rundt banen tilslutt, legge på vekstj ord, tilsådd ca300m  2  X 150.- kr 45.000,-


Sum kr 460.000,-


+25% mva kr ll5.000,-


Sum kr 575.000,-


Priser hos andre entreprenører vil bli undersøkt for om mulig å få en bedre pris.







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-DBZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DBZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:09.01.2015 16:57


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Korsvoll (Unified)


Kontonummer 62191119822


Kontoinnehaver Kjetil Ørbeck


Postadresse Øvre Langåsvei 13


Postnummer 0880


Poststed Oslo


Kontaktperson Kjetil Ørbeck


Mobilnummer 92402607


E-post (kvittering
sendes hit)


kor@frambu.no


Gjenta e-post kor@frambu.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 60000


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301-DBZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:09.01.2015 16:57


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Korsvoll (Unified)


navn


Kontonummer 62191 1 19822


Kontoinnehaver Kjetil Ørbeck


Postadresse Øvre Langåsvei 13


Postnummer 0880


Poststed Oslo


Kontaktperson Kjetil Ørbeck


Mobilnummer 92402607


E-post (kvittering kor@frambu.no


sendes hit)


Gjenta e-post kor@frambu.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 60000


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01


._'§'== Nydalen E-post:


‘I III 0403  Oslo


BNA3 01-DBZZ


postmottak@bna. oslo .kommunene
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Navn på tiltaket Allidrett og Fotball for utviklingshemmede


Beskrivelse av tiltaket Korsvoll IL har nå i mange år drevet et meget suksessfult idrettstilbud for unge voksne i
Oslo med utviklingshemming. Hver onsdag gjennom året samles ca 20 fotballspillere av
begge kjønn med utviklingshemming på trening på Korsvoll skole. Der trenes det med
en hovedtrener og 2-3 assistenter fra Korsvoll IL. Dette er blitt for mange det viktigste
idrettslige og sosiale tilbudet i løpet av uken. I tillegg til treninger søkes det deltagelse i
enkelte turneringer gjennom året. TIltaket er 100% avhengig av midler fra bydelen for å
opprettholdes.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Kvinner og menn, 12-50 år


Antall deltakere. 20


Geografisk område Oslo / Nordre Aker bydel / Korsvoll


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Planlegging, gjennomføring og videreutvikling og rekruttering gjøres av frivillige
som jobber med tiltaket - primært hovedtrener og hjelpetrenere/ assistenter. I tillegg
hjelper foresatte til med å planlegge og gjennomføre sosiale samlinger og cup'er.
Hovedtrener har også utvidet kontakt med flere av utøverne som trenger oppfølging og
oppmerksomhet på fritiden.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett for Korsvoll Unified 2015.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


KJETIL ØRBECK


Navn på tiltaket


Beskrivelse av tiltaket


Type tiltak:


Alder/kj ønn


Antall deltakere.


Geografisk område


Beskrivelse av den


frivillige innsatsen i


tiltaket


Er det søkt om støtte


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Allidrett og Fotball for utviklingshemmede


Korsvoll IL har nå i mange år drevet et meget suksessfult idrettstilbud for unge voksne i


Oslo med utviklingshemming. Hver onsdag gjennom året samles ca 20 fotballspillere av


begge kjønn med utviklingshemming på trening på Korsvoll skole. Der trenes det med


en hovedtrener og 2-3 assistenter fra Korsvoll IL. Dette er blitt for mange det viktigste


idrettslige og sosiale tilbudet i løpet av uken. I tillegg til treninger søkes det deltagelse i


enkelte turneringer gjennom året. TIltaket er 100% avhengig av midler fra bydelen for å


opprettholdes.


Frivillig kulturliv


Kvinner og menn, 12-50 år


20


Oslo/ Nordre Aker bydel/ Korsvoll


Planlegging, gjennomføring og videreutvikling og rekruttering gjøres av frivillige


som jobber med tiltaket  -  primært hovedtrener og hjelpetrenere/ assistenter. I tillegg


hjelper foresatte til med å planlegge og gjennomføre sosiale samlinger og cup'er.


Hovedtrener har også utvidet kontakt med flere av utøverne som trenger oppfølging og


oppmerksomhet på fritiden.


Nei


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


E] Budsjett for Korsvoll Unified 2015 .docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten KJETIL ØRBECK


SOII1


Bydel N ordre Aker
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Postadr: Telefonnummer 02 180


Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01


Nydalen E-post: postmottak@bna.oslo.kommune.no


0403 Oslo







 


 


Budsjett for Korsvoll Unified 2015 
 
Vi legger opp til et ambisiøst budsjett og aktiviteter for 2015. Det vi ønsker få til mer av 
er deltagelse i turneringer. I tillegg er det nå en deltagelse på treninger som kan medføre 
økt behov for ytterligere trenere/ assistenter. Vi har derfor lagt inn økte kostnader her. 
Vi kunne gjerne sett at hver deltager fikk betale en treningsavgift, men det viser seg å 
være krevende å få inn slike penger fra disse utøverne. Det er en utfordring i seg selv å 
ha en god kommunikasjon med spillerne da deres funksjonsnedsettelse er til dels 
betydelig for mange av dem, og det varierer om de bor hjemme eller har flyttet ut. Dette 
gjør at oppfølging er tyngre og vanskeligere. 
 
 
Inntekter : 
Frivillighetsmidler Nordre Aker bydel 60.000,- 
Treningsavgift        5.000,- 
Totale inntekter 2014   65.000,- 
 
 
Kostnader : 
Trenergodtgjøring hovedtrener   20.000,- 
Trenergodtgjøring assistenter  15.000,- 
Reisestøtte cup’er     10.000,- 
Sosiale aktiviteter       5.000,- 
Baller, div. Utstyr       5.000,- 
Drakter nye spillere/ oppgradering 10.000,- 
Totale kostnader tiltaket 2014  65.000,- 
 
 
Korsvoll, 09.01.2015 
 
 
 
 
Kjetil Ørbeck       Roar 
sign.        sign. 
 
Oppmann       Trener 
Korsvoll Unified      Korsvoll Unified 
 
 
 


 


 
 


Budsjett for Korsvoll Unified 2015


Vi legger opp til et ambisiøst budsjett og aktiviteter for  2015.  Det vi ønsker  få  til mer av


er deltagelse i turneringer. I tillegg er det  nå  en deltagelse  på  treninger som kan medføre


økt behov for ytterligere trenere/ assistenter. Vi har derfor lagt inn økte kostnader her.
Vi kunne gjerne sett at hver deltager fikk betale en treningsavgift, men det viser seg å


være krevende å  få  inn slike penger fra disse utøverne. Det er en utfordring i seg selv å


ha en god kommunikasjon med spillerne da deres funksjonsnedsettelse er til dels


betydelig for mange av dem, og det varierer om de bor hjemme eller har flyttet ut. Dette


gjør at oppfølging er tyngre og vanskeligere.


Inntekter  :


Frivillighetsmidler Nordre Aker bydel


Trenin gsavgift


Totale inntekter  2014


Kostnader  :


Trenergodtgjøring hovedtrener


Trenergodtgjøring assistenter


Reisestøtte cup'er


Sosiale aktiviteter


Baller, div. Utstyr


Drakter nve spillere/ oppgradering


Totale kostnader tiltaket  2014


Korsvoll, 09.01.2015


Kjetil Ørbeck
sign.


Oppmann


Korsvoll Unified


60.000,-


5.000.-
65.000.-


20.000,-
15.000,-


10.000,-


5.000,-
5.000,-


10.000.-
65.000.-


Roar


sign.


Trener


Korsvoll Unified







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DCZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:09.01.2015 17:21


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Koll "Team Milslukern"


Kontonummer 62191119822


Kontoinnehaver Kjetil Ørbeck


Postadresse Øvre Langåsvei 13


Postnummer 0880


Poststed Oslo


Kontaktperson Kjetil Ørbeck


Mobilnummer 92402607


E-post (kvittering
sendes hit)


kor@frambu.no


Gjenta e-post kor@frambu.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 25000


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301-DCZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:09.01.2015 17:21


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Koll "Team Milslukem"


navn


Kontonummer 62191 1 19822


Kontoinnehaver Kjetil Ørbeck


Postadresse Øvre Langåsvei 13


Postnummer 0880


Poststed Oslo


Kontaktperson Kjetil Ørbeck


Mobilnummer 92402607


E-post (kvittering kor@frambu.no


sendes hit)


Gjenta e-post kor@frambu.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 25000


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01


._'§'== Nydalen E-post:


‘I III 0403  Oslo


BNA3 01-DCZZ


postmottak@bna. oslo .kommunene


Side 1 av 2
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Navn på tiltaket Langrennstrening for utøvere med utviklingshemming


Beskrivelse av tiltaket Det er fellestrening en dag i uken gjennom året - både på ski og barmark. Her samles
utøverne og trener sammen med hovedtrener primært ute i Nordmarka. Treningene
varer ca 1 time. Det legges også opp til egentrening som motiveres av hovedtrener. Det
organiseres også at de 5 utøverne deltar på NSF


Type tiltak: Idrett og friluftsliv


Alder/kjønn Åpent for menn og kvinner/ alder nå 22-31


Antall deltakere. 5


Geografisk område Nordre Aker


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Tiltaket har engasjert en hovedtrener som gjennomfører treningene alene stort sett, men
også med støtte av foresatte ved enkelte situasjoner og anledninger. Hovedtrener er også
ansvarlig for å koordinere i forhold til deltagelse i renn og samlinger med NSF, samt
sosiale arrangement. Foresatte er en del med på treninger, og er de som i størst grad
planlegger deltagelse i renn og representasjon. Hovedtrener bruker ca 200 timer i året.
Foresattes støtte er ca 50-100 timer i året. Totalt estimert ca 250-300 timer i året.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Norges Skiforbund


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett for Koll Team Milslukern 2015.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


KJETIL ØRBECK


Navn på tiltaket


Beskrivelse av tiltaket


Type tiltak:


Alder/kj ønn


Antall deltakere.


Geografisk område


Beskrivelse av den


frivillige innsatsen i


tiltaket


Er det søkt om støtte


for tiltaket andre


steder?


Langrennstrening for utøvere med utviklingshemming


Det er fellestrening en dag i uken gjennom året  -  både på ski og bannark. Her samles


utøverne og trener sammen med hovedtrener primært ute i Nordmarka. Treningene


varer ca l time. Det legges også opp til egentrening som motiveres av hovedtrener. Det


organiseres også at de 5 utøverne deltar på NSF


ldrett og friluftsliv


Åpent for menn og kvinner/ alder nå 22-31


5


Nordre Aker


Tiltaket har engasjert en hovedtrener som gjennomfører treningene alene stort sett, men


også med støtte av foresatte ved enkelte situasjoner og anledninger. Hovedtrener er også


ansvarlig for å koordinere i forhold til deltagelse i renn og samlinger med NSF, samt


sosiale arrangement. Foresatte er en del med på treninger, og er de som i størst grad


planlegger deltagelse i renn og representasjon. Hovedtrener bruker ca 200 timer i året.


Foresattes støtte er ca 50-100timer i året. Totalt estimert ca 250-300timer i året.


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt Norges Skiforbund


støtte tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett for Koll Team Milslukern 2015.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten KJETIL ØRBECK


SOII1


Bydel N ordre Aker


BNA301-DCZZ Side 2 av 2


Postadr: Telefonnummer 02 180


Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01


Nydalen E-post: postmottak@bna.oslo.kommune.no


0403Oslo







 


 


Budsjett for KOLL ”Team Milslukern” 2015 
 
Vi legger opp til et budsjett som gjenspeiler omtrent lik aktivitet som 2014, med håp om 
at vi får rekruttert flere løpere enn vi allerede har samlet i denne gruppen. I dag er det 5 
løpere som hevder seg i toppen i sine klasser nasjonalt. I tillegg til skigåing om vinteren, 
er det vår, sommer og høst trening en dag i uken med løping. I tillegg legger treneren 
opp program for egentrening, der flere bl.a. også sykler i marka. Det jobbes med at flere i 
gruppen deltar i det første ”halvbirken” på sykkel (45 km) i 2015.  
 
Tiltaket er helt avhengig av midler fra bydelen for å ha mulighet til å finansiere 
trenerkrefter og aktivitet.  
 
 
Inntekter : 
Frivillighetsmidler Nordre Aker bydel 25.000,- 
Treningsavgift       1.500,- 
Bidrag fra KOLL IL       5.000,- 
Budsjetterte inntekter 2015  31.000,- 
 
Kostnader : 
Trenergodtgjøring     14.000,- 
Utlegg ved samlinger og skirenn        3.000,- 
Utstyr (smøring m.m.)       2.000,- 
Reisestøtte         5.000,- 
Sosiale aktiviteter       2.000,- 
Kostnader NGP Skifestival      5.000,- 
Budsjetterte kostnader  2015  31.000,- 
 
 
Korsvoll, 09.01.2015 
 
 
 
 
Kjetil Ørbeck       Truls Ekholt 
sign.        sign. 
 
Oppmann       Trener 
Koll ”Team Milslukern”     Koll ”Team Milslukern” 
 
 
 


 


 
 


Budsjett for  KOLL  "Team Milslukern" 2015


Vi legger opp til et budsjett som gjenspeiler omtrent lik aktivitet som  2014, med håp om


at vi får  rekruttert flere  løpere enn vi allerede har samlet i denne gruppen. I dag er det 5
løpere som hevder seg i toppen i sine klasser nasjonalt. I tillegg til skigåing om vinteren,


er det vår, sommer og høst trening en dag i uken med løping. I tillegg legger treneren


opp program for egentrening, der flere bl.a. også sykler i marka. Det jobbes med at flere i


gruppen deltar i det første "halvbirken" på  sykkel (45 km) i 2015.


Tiltaket er helt avhengig av midler fra bydelen for å ha mulighet til å finansiere


trenerkrefter og aktivitet.


Inntekter  :
Frivillighetsmidler Nordre Aker bydel 25.000,-


Treningsavgift 1.500,-


Bidrag fra  KOLL  IL 5.000.-


Budsietterte inntekter 2015 3  1.000.-


Kostnader  :
Trenergodtgjøring 14.000,-


Utlegg ved samlinger og skirenn 3.000,-


Utstyr (smøring m.m.) 2.000,-


Reisestøtte 5.000,-


Sosiale aktiviteter 2.000,-


Kostnader NGP Skifestival 5.000.-


Budsietterte kostnader 2015 31.000.-


Korsvoll, 09.01.2015


Kjetil Ørbeck Truls Ekholt
sign. sign.


Oppmann Trener


Koll "Team Milslukern" Koll "Team Milslukern"







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-ELZZ Side 1 av 3


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-ELZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:11.01.2015 12:24


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Grefsen skolekorps


Organisasjonsnummer 97128658


Kontonummer 16091354032


Kontoinnehaver Grefsen Skolekorps


Internettside www.grefsenskolekorps.no


Postadresse Postboks 28


Postnummer 0409


Poststed Oslo


Kontaktperson Kjersti Karlsen


Mobilnummer 90209636


E-post (kvittering
sendes hit)


ka.ke65@hotmail.com


Gjenta e-post ka.ke65@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—ELZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdatozl1.01.2015 12:24


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Grefsen skolekorps


navn


Organisasjonsnummer 9712865 8


Kontonummer 160913 54032


Kontoinnehaver Grefsen Skolekorps


lntemettside WWW.grefsenskolekorps.no


Postadresse Postboks 28


Postnummer 0409


Poststed Oslo


Kontaktperson Kjersti Karlsen


Mobilnummer 90209636


E-post (kvittering ka.ke65@hotmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post ka.ke65@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 50000


Navn på tiltaket tiltak for å beholde de store musikantene i korpset


Beskrivelse av tiltaket Etter en periode hvor Grefsen Skolekorps var nede i en bølgedal og var
nedleggingstruet, har kropset nå takket være mye innsats fra foreldre og musikanter
selv, blitt et stort og veldrevet korps på nærmere 75 medlemmer inkludert aspirantene.  


Styret ser at vår virkelig store utfordring med tanke på medlemsmasse, er at de store
musikantene, de over ungdomsskolealder, har lett for å falle fra. Flere aktiviteter trekker
dem i flere retninger, og blant mange er det regnet for lite "kult" å gå i korps og de
faller fra grunnet press fra andre ungdommer. Det er leit at korps har et nerdestempel
i ungdomkulturen, for aktiviteten er unik med tanke på både musikalsk utvikling
men ikke minst samspill, samhandling og det å forholde seg til barn og unge i andre
alderskategorier enn en selv. Både store og små musikanter har glede og nytte av at det
er et stort aldersspenn og spenn i ferdighetsnivå i korpset. 


For å holde på de store (de over ungdomsskolealder) ønsker vi å tilby dem en
utenlandsreise høsten 2015. Sist vi hadde en slik tur (for fire år siden) var dette et godt
tiltak for å holde på de største. Vi ønsker å gjennomføre en tur med musikanter over
ungdomsskolealder , totalt 17 musikanter. Vi ønsker å ta dem med til London, eller et
lignende sted og tilby både konserter der vi er, men også at de får oppleve en musikal
eller en konsert.  


En slik tur blir relativt kostbar, men har erfaringsmessig god ønsket effekt. I tillegg til
at de det gjelder får en gulrot til å bli i korpset, har hele korpset glede av at de fortsetter,
det samme har Grefsen skole, Disen Skole og bydelen forøvrig. Selv dronningen er
tydeligvis imponert når hun banker takten til "Bad" når Grefsen skolekorps spiller den
på slottsplassen årlig :-). klarer vi å hodel på de store, klarer vi å fortsette ¨bemerke oss
som et korps som er synlig og anerkjent både i Bydelen og i Storbyen. 


Det søkes om delfainansiering av tiltaket


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn jenter og gutter 7-19 år


Antall deltakere. 21


Geografisk område Grefsen/Disen/kjelsås


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Foreldre bidrar i stor utstrekning til planlegging og gjennomføring av aktiviteten.
Ungene vil selv bli aktivisert med diverse dugnadsjobb og spilleoppdrag.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp


Navn  på tiltaket


Beskrivelse av tiltaket


Type  tiltak:


Alder/kj ønn


Antall deltakere.


Geografisk  område


Beskrivelse av den


frivillige innsatsen i


tiltaket


50000


tiltak for å beholde de store musikantene i korpset


Etter en periode hvor Grefsen Skolekorps var nede i en bølgedal og var


nedleggingstruet, har kropset nå takket være mye innsats fra foreldre og musikanter


selv, blitt et stort og veldrevet korps på nænnere  75  medlemmer inkludert aspirantene.


Styret ser at vår virkelig store utfordring med tanke på medlemsmasse, er at de store


musikantene, de over ungdomsskolealder, har lett for å falle fra. Flere aktiviteter trekker


dem i flere retninger, og blant mange er det regnet for lite "kult" å gå i korps og de
faller fra grunnet press fra andre ungdommer. Det er leit at korps har et nerdestempel


i ungdomkulturen, for aktiviteten er unik med tanke på både musikalsk utvikling


men ikke minst samspill, samhandling og det å forholde seg til barn og unge i andre


alderskategorier enn en selv. Både store og små musikanter har glede og nytte av at det


er et stort aldersspenn og spenn i ferdighetsnivå i korpset.


For å holde på de store (de over ungdomsskolealder) ønsker vi å tilby dem en


utenlandsreise høsten 2015. Sist vi hadde en slik tur (for fire år siden) var dette et godt
tiltak for å holde på de største. Vi ønsker å gjennomføre en tur med musikanter over


ungdomsskolealder , totalt  17  musikanter. Vi ønsker å ta dem med til London, eller et
lignende sted og tilby både konserter der vi er, men også at de får oppleve en musikal


eller en konsert.


En  slik tur blir relativt kostbar, men har erfaringsmessig god ønsket effekt. l tillegg til


at de det gjelder får en gulrot til å bli i korpset, har hele korpset glede av at de fortsetter,
det samme har Grefsen skole, Disen Skole og bydelen forøvrig. Selv dronningen er


tydeligvis imponert når hun banker takten til "Bad" når Grefsen skolekorps spiller den


på slottsplassen årlig :-). klarer vi å hodel på de store, klarer vi å fortsette "bemerke oss


som et korps som er synlig og anerkjent både i Bydelen og i Storbyen.


Det søkes om delfainansiering av tiltaket


Frivillig kulturliv


jenter og gutter  7-19  år


21


Grefsen/Disen/kjelsås


Foreldre bidrar i stor utstrekning til planlegging og gjennomføring av aktiviteten.
Ungene vil selv bli aktivisert med diverse dugnadsjobb og spilleoppdrag.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


budsjett frifond Nordre Akwr.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


KJERSTI KARLSEN


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El budsj ett frifond Nordre AkWr.x1sx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos lD-porten KJERSTI KARLSEN


som


BNA301-ELZZ


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  Ol


._'§'== Nydalen E-post: postmottak@bna.os1o.kommune.no


‘I III 0403  Oslo


Side 3 av 3







Budsjett 


Utenlandstur for å beholde de store musikantene i Grefsen Skolekorps


Det forutsettes at 17 musikanter og 3 ledsagere reiser samt dirigent


Utgifter: pr.per totalt


Flyreise 2500,- x20 50.000,-


Diverse buss/tog 1000,- x20 20.000,-


Opphold 2 netter3netter 1500,- x20 30.000,-


Kost 3 dager 1500,- x20 30.000,-


Inngang konsert 800,- x20 16.000,-


7.300,- 146.000,-


Utgifter til dirigent;


reise etc. som over 7.300


Honorar 6.000


13.300,- 13.300,-


TOTALT 159.300,-


Budsjett


Utenlandstur for å beholde de store musikantene i Grefsen Skolekorps


Det forutsettes at 17 musikanter og 3 Iedsagere reiser samt dirigent


Utgifter: pr.per totalt


Flyreise 2500,- x20 50.000,-


Diverse buss/tog 1000,- x20 20.000,-


Opphold 3netter 1500,- x20 30.000,-


Kost 3 dager 1500,- x20 30.000,-


Inngang konsert 800,- x20 16.000,-


7.300,- 146.000,-


Utgifter til dirigent;


reise etc. som over 7.300


Honorar 6.000


13.300,- 13.300,-


TOTALT 159.300,-







Finansiering: pr.pers totalt


Egenandel 2500,- 50.000,-


Dugnad/oppdrag 2300,- 46.000,-


Frifond 2500,- 50.000,- (støtte til musikanter og ledsagere)


Frifond 13.300 13.300,- utgifter til dirigent


159.300,-


Finansiering: pr.pers totalt


Egenandel 2500,- 50.000,-


Dugnad/oppdrag 2300,- 46.000,-


FfifOfld 2500; (støtte  til musikanter og Iedsagere)


Frifond 13.300 13.300,- utgifter til dirigent


159.300,-







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-EMZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EMZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:11.01.2015 13:39


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Grefsen Skolekorps


Organisasjonsnummer 971286458


Kontonummer 16091354032


Kontoinnehaver Grefsen Skolekorps


Internettside www.grefsenskolekorps.no


Postadresse Postboks 28


Postnummer 0409


Poststed Oslo


Kontaktperson kjersti Karlsen


Mobilnummer 90209636


E-post (kvittering
sendes hit)


ka.ke65@hotmail.com


Gjenta e-post ka.ke65@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—EMZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdatozl1.01.2015 13:39


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Grefsen Skolekorps


navn


Organisasjonsnummer 97128645 8


Kontonummer 160913 54032


Kontoinnehaver Grefsen Skolekorps


lntemettside WWW. grefsenskolekorps.no


Postadresse Postboks 28


Postnummer 0409


Poststed Oslo


Kontaktperson kj ersti Karlsen


Mobilnummer 90209636


E-post (kvittering ka.ke65@hotmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post ka.ke65@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01


._'§'== Nydalen E-post: postmottak@bna.oslo.kommune.no
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 41000


Navn på tiltaket Innredning av korpsloftet


Beskrivelse av tiltaket Grefsen skolekorps har etter flere år på flyttefot nå fått varige lokaler i Nye Grefsen
Skole. Vi er svært fornøyde med at skolen har gitt oss mye plass. Men mye plass betyr
også at alt må innredes fra bunnen av. Vi ønsker at det "nye korpsloftet" skal bli et
levende sted for våre barn og ungdommer. 


Et skolekorps krever god lagringsplass; i tillegg til at instrumenter, noter og rekvisista
skal oppbevares, skal det oppbevares uniformer, oppbevare diverse rekvisita til
loppemarked, være samlingssted for store og små, og det skal drives ulike typer
undervisning, møter etc. Vi har nå muligheten til å innrede de nye lokalene på en
praktisk måte. Vi ønsker også å få satt opp et lite minikjøkken som gjør det lettere
for barn og voksne med lange dager å få seg en matbit, eller å lage i stand mat til
musikantene når de har lange øvelser etc. Vi ønsker også å modernisere oss og kunne
administrere noe av den teoretiske opplæringen på en mer modenre måte vie WEB. Vi
søker derfor om midler til å innrede disse lokalene på en hensiktsmessig måte.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn gutter og jenter 7-19


Antall deltakere. 75


Geografisk område Grefsen/Disen/Kjelsås


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


All oppussing og innredning gjøres av musiaknter og foreldre på dugnad


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Oslofondet. Mottatt kr 12.500,- Brukt til sofa og stoler etter musikantenes ønske


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett innrede korpsloft.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


KJERSTI KARLSEN


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 41000


Navn på tiltaket Innredning av korpsloftet


Beskrivelse av tiltaket Grefsen skolekorps har etter flere år påflyttefot nå  fått  varige lokaler i Nye Grefsen


Skole. Vi er svært fornøyde med at skolen har gitt oss mye plass. Men mye plass betyr


også at alt må innredes fra bunnen av. Vi ønsker at det "nye korpsloftet" skal bli et


levende sted for våre barn og ungdommer.


Et skolekorps krever god lagringsplass; i tillegg til at instrumenter, noter og rekvisista


skal oppbevares, skal det oppbevares uniformer, oppbevare diverse rekvisita til


loppemarked, være samlingssted for store og små, og det skal drives ulike typer


undervisning, møter etc. Vi har nå muligheten til å innrede de nye lokalene på en


praktisk måte. Vi ønsker også å få satt opp et lite minikjøkken som gjør det lettere


for barn og voksne med lange dager å få seg en matbit, eller å lage i stand mat til


musikantene når de har lange øvelser etc. Vi ønsker også å modernisere oss og kunne


administrere noe av den teoretiske opplæringen på en mer modenre måte vie WEB. Vi


søker derfor om midler til å innrede disse lokalene på en hensiktsmessig måte.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kj ønn gutter og jenter 7-19


Antall deltakere. 75


Geografisk område Grefsen/Disen/Kjelsås


Beskrivelse av den All oppussing og innredning gjøres av musiaknter og foreldre på dugnad


frivillige innsatsen i


tiltaket


Er det søkt om støtte  J a


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Oslofondet. Mottatt kr 12.500; Brukt til sofa og stoler etter musikantenes ønske


støtte tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett innrede korpsloft.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten KJERSTI KARLSEN


SOHI
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Budsjett søknad : Innrede "korpsloftetInnrede "Korpsloftet"


Hyller til oppbevaring av  noter etc 5X 1000 5.000


Innredning av et minikjøkken 10.000,- Under og overskap, hyller etc.


Fryseboks 4.000,-


Kjøleskap 4.000,-


Diverse oppbevaringsutstyr 4.000,-


Hybelkomfyr 2.000,-


Gardiner og annet interiør 1.000,-


Prosjektor 4.000,-


Lerret 2.000,-


LapTOP 5.000,-


41.000,-


Budsjett søknad : Innrede "Korpsloftet"


Hyller til oppbevaring av noter etc sx1000


Innredning av et minikjøkken


Fryseboks


Kjøleskap


Diverse oppbevaringsutstyr


Hybelkomfyr


Gardiner og annet interiør


Prosjektor


Lerret


LapTOP


5.000


10.000,-


4.000,-


4.000,-


4.000,-


2.000,-


1.000,-


4.000,-


2.000,-


5.000,-


41.000,-


Under og overskap, hyller etc.







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-ENZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:11.01.2015 14:18


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


grefsen Skolekorps


Organisasjonsnummer 971286458


Kontonummer 16091354032


Kontoinnehaver grefsen Skolekorps


Internettside www.grefsenskolekorps.no


Postadresse postboks 28


Postnummer 0409


Poststed oslo


Kontaktperson kjersti Karlsen


Mobilnummer 90209636


E-post (kvittering
sendes hit)


ka.ke65@hotmail.com


Gjenta e-post ka.ke65@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—ENZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdatozl1.01.2015 14:18


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens grefsen Skolekorps


navn


Organisasjonsnummer 97128645 8


Kontonummer 160913 54032


Kontoinnehaver grefsen Skolekorps


lntemettside Wwwgrefsenskolekorpsno


Postadresse postboks 28


Postnummer 0409


Poststed oslo


Kontaktperson kj ersti Karlsen


Mobilnummer 90209636


E-post (kvittering ka.ke65@hotmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post ka.ke65@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


BNA301-ENZZ Side 1 av 2


% Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01


h; Nydalen E-post: postmottak@bna.oslo.kommune.no


0403  Oslo







BNA301-ENZZ Side 2 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 55000


Navn på tiltaket Seminar i forbindelse med Østlandsmesterskap


Beskrivelse av tiltaket Grefsen Skolekorps har besluttet å bli med på Østlandsmesterskapet for skolekorps i
2015. Begrunnelsen for å delta i konkurransen, er at dette stimulerer musikantene og
gir dem nye erfaringer, samt noe å øve mot. Mesterskapet er ikke en del av korpset
ordinære virke. 


I forbindelse med øvelse og innspurt før konkurransen, ønsker vi å avholde et
ekstraordinært seminar hvor musikantene får reise bort og ha en intensiv helg med
øvelser. Det er bare hovedkorpset som skal delta i konkurransen, men vi ønsker å ha
med juniorkorpset også på dette seminaret. begrunnelsen for det, er at vi anser det
som svært viktig at alle i korpset omgås på tvers av aspirant-junior og hovedkorps.
Denne sosialiseringen er gull verdt, ikke bare for korpsets ve og vel, men også i
skolesammenheng. Eksempelvis har vi hørt flere si at overgangen til ungdomsskolen var
lett fordi de kjente noen i høyere klassetrinn fra korpset.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 9-19


Antall deltakere. 50


Geografisk område Grefsen/Disen/Kjelsås


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Foreldre stiller opp som frivillige på hele arrangementet ; kjøring, matlaging,
arrangering, kveldsaktiviteter etc.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett seminar ØM.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


KJERSTI KARLSEN


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 55000


Navn på tiltaket Seminar i forbindelse med Østlandsmesterskap


Beskrivelse av tiltaket Grefsen Skolekorps har besluttet å bli med påØstlandsmesterskapet for skolekorps i


2015. Begrunnelsen for å delta i konkurransen, er at dette stimulerer musikantene og


gir dem nye erfaringer, samt noe å øve mot. Mesterskapet er ikke en del av korpset


ordinære virke.


l forbindelse med øvelse og innspurt før konkurransen, ønsker vi å avholde et


ekstraordinært seminar hvor musikantene får reise bort og ha en intensiv helg med


øvelser. Det er bare hovedkorpset som skal delta i konkurransen, men vi ønsker å ha


med juniorkorpset også på dette seminaret. begrunnelsen for det, er at vi anser det


som svært viktig at alle i korpset omgås på tvers av aspirant-junior og hovedkorps.


Denne sosialiseringen er gull verdt, ikke bare for korpsets ve og vel, men også i


skolesammenheng. Eksempelvis har vi hørt flere si at overgangen til ungdomsskolen var


lett fordi de kj ente noen i høyere klassetrinn fra korpset.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kj ønn 9-19


Antall deltakere. 5 0


Geografisk område Grefsen/Disen/Kjelsås


Beskrivelse av den Foreldre stiller opp som frivillige på hele arrangementet ; kjøring, matlaging,


frivillige innsatsen i arrangering, kveldsaktiviteter etc.


tiltaket


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett seminar ØM.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten KJERSTI KARLSEN


SOIH
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Budsjett seminar før deltakelse i Østlandsmesterskap


Leie av lokale 10.000,- Lokale med mulighet for overnatting - leies fredag - søndag


Dirigent og instruktører 15.000,- Hovedkorps


Dirigent og instruktører 15.000,- Juniorkorps


Bespisning 15.000,- 50 personer 6 måltider


Totalt 55.000,-


Det søkes om støtte til hele beløpet


Budsjett seminar før deltakelse  i  Østlandsmesterskap


Leie av lokale l0.000,- Lokale med mulighet for overnatting- leies fredag-søndag


Dirigent og instruktører 15.000,- Hovedkorps


Dirigent og instruktører 15.000,- Juniorkorps


Bespisning 15.000; 50personer 6 måltider


Totalt 55.000,-


Det søkes om støtte til hele beløpet







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-EPZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EPZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:11.01.2015 14:45


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Grefsen Skolekorps


Organisasjonsnummer 971286458


Kontonummer 16091354032


Kontoinnehaver Grefsen Skolekorps


Internettside www.grefsenskolekorps.no


Postadresse Postboks 28


Postnummer 0409


Poststed Oslo


Kontaktperson Kjersti Karlsen


Mobilnummer 90209636


E-post (kvittering
sendes hit)


ka.ke65@hotmail.com


Gjenta e-post ka.ke65@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—EPZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdatozl1.01.2015 14:45


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Grefsen Skolekorps


navn


Organisasjonsnummer 97128645 8


Kontonummer 160913 54032


Kontoinnehaver Grefsen Skolekorps


lntemettside WWW.grefsenskolekorps.no


Postadresse Postboks 28


Postnummer 0409


Poststed Oslo


Kontaktperson Kjersti Karlsen


Mobilnummer 90209636


E-post (kvittering ka.ke65@hotmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post ka.ke65@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 31000


Navn på tiltaket Innkjøp av materiell til loppemarked, 17. mai etc.


Beskrivelse av tiltaket Grefsen skolekorps er avhengig av å avholde loppemarked 2 ganger årlig for å få
midler til ordinær korpsdrift. Vi får tilbakemeldinger fra fjernt og nært om at våre
loppemarkeder er særdeles hyggelige. Vi setter stor pris på slike tilbakemeldinger, og
er glad for å høre at vår innsats for å lage en trivelig ramme rundt loppemarkedene ser
ut til å lykkes. Blant annet har vi en stor kafeavdeling hvor vi har både grillet, solgt
popcorn m.m. Vår gamle grill og popcornmaskin er nå utslitt, og vi må investere i nytt.
Vi ønsker også å utvide tilbudet med innkjøp av takke og slushmaskin.  


Dersom vi får midler til disse innkjøpene, låner vi selvfølgelig gjerne utstyret ut til 17.
mai og andre tilstelninger hvor andre i bydelen kan få glede av det.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 0-100


Antall deltakere. 10000


Geografisk område Grefsen/Disen/Kjelsås


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Innkjøp og kontinuerlig administrering


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett slushmaskin m.m..xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


KJERSTI KARLSEN


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 3 1000


Navn på tiltaket lnnkjøp av materiell til loppemarked, 17. mai etc.


Beskrivelse av tiltaket Grefsen skolekorps er avhengig av å avholde loppemarked  2  ganger årlig for å få


midler til ordinær korpsdrift. Vi får tilbakemeldinger fra fjernt og nært om at våre


loppemarkeder er særdeles hyggelige. Vi setter stor pris på slike tilbakemeldinger, og


er glad for å høre at vår innsats for å lage en trivelig ramme rundt loppemarkedene ser


ut til å lykkes. Blant annet har vi en stor kafeavdeling hvor vi har både grillet, solgt


popcorn m.m. Vår gamle grill og popcornmaskin er nå utslitt, og vi må investere i nytt.


Vi ønsker også å utvide tilbudet med innkjøp av takke og slushmaskin.


Dersom vi får midler til disse innkjøpene, låner vi selvfølgelig gjerne utstyret ut til 17.


mai og andre tilstelninger hvor andre i bydelen kan få glede av det.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kj ønn 0- l 00


Antall deltakere. 10000


Geografisk område Grefsen/Disen/Kjelsås


Beskrivelse av den lnnkjøp og kontinuerlig administrering


frivillige innsatsen i


tiltaket


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett slushmaskin m.m..xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten KJERSTI KARLSEN


SOIH
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Budsjett innkjøp av popcorn-maskin, slushmaskin, gassgrill og takke


Slushmaskin 16.100


Popcornmskin 7.900


Gassgrill 5.000


Takke 2.000


31.000,- 


Budsjett innkjøp av popcorn-maskin, slushmaskin, gassgrill og takke


Slushmaskin 16.100


Popcornmskin 7.900


Gassgrill 5.000


Takke 2.000


31.000,-







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-EQZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EQZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:11.01.2015 15:06


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Grefsen Pikekor


Organisasjonsnummer 997955862


Kontonummer 16002045773


Kontoinnehaver Grefsen Pikekor, ved Marianne Simensen


Internettside http://www.grefsenpikekor.no/


Postadresse Damvien 27


Postnummer 0587


Poststed OSLO


Kontaktperson Per William Hoel


Fasttelefon 22225575


Mobilnummer 95157334


E-post (kvittering
sendes hit)


reimehoel@hotmail.com


Gjenta e-post reimehoel@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—EQZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdatozl1.01.2015 15:06


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Grefsen Pikekor


navn


Organisasjonsnummer 997955862


Kontonummer 16002045 773


Kontoinnehaver Grefsen Pikekor, ved Marianne Simensen


lntemettside http://WWW.grefsenpikekor.no/


Postadresse Damvien 27


Postnummer 0587


Poststed OSLO


Kontaktperson Per William Hoel


F asttelefon 22225575


Mobilnummer 95157334


E-post (kvittering reimehoel@hotmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post reimehoel@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


BNA301-EQZZ Side 1 av 2


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01


._'§'== Nydalen E-post: postmottak@bna.oslo.kommune.no


0403  Oslo







BNA301-EQZZ Side 2 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 10000


Navn på tiltaket Vår- og høst- konsert med tilhørende seminar


Beskrivelse av tiltaket Koret har tidligere jobbet mye med rytme og pulsfølelse. I 2015 fokusers det på
harmonikk og gehør. Vi ønsker at jentene i koret skal lære om harmonikk og akkorder
på nettopp denne måten. Videre vil vi jobbe med enkel harmonikk ved å lære nye og
tradisjonelle sanger fra Norge, Norden, Irland og Skottland. Korsang er en god ballast
for jentene videre i utdanning, det utvikler samhold og rytmeforståelse. Og konsertene
er bra for miljøet i bydelen.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Jenter i alderen fra 7 til 15 år.


Antall deltakere. 20


Geografisk område Grefsen, Disen og Kjelsås


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Korets styre og øvrige foreldre bistår med egeninnsats gjennom å pynte og rydde
lokalene, markedsføring, billettsalg, samt bistå dirigenten med praktisk gjennomføring.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Vi vil også søke konsertstøtte fra Oslo Musikkråd.


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Frivillighetsmidler bydel Nordre Aker 2015 budsjett.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


PER WILLIAM HOEL


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 10000


Navn på tiltaket Vår- og høst- konsert med tilhørende seminar


Beskrivelse av tiltaket Koret har tidligere jobbet mye med rytme og pulsfølelse.  l  2015 fokusers det på
harmonikk og gehør. Vi ønsker  at  jentene i koret  skal  lære om harmonikk og akkorder


pånettopp denne måten. Videre vil vi jobbe med enkel harmonikk ved å lære nye og


tradisjonelle sanger fra Norge, Norden, lrland og Skottland. Korsang er en god ballast


for jentene videre i utdanning, det utvikler samhold og rytmeforståelse. Og konsertene


er bra for miljøet i bydelen.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Jenter i alderen fra 7 til 15 år.


Antall deltakere. 20


Geografisk område Grefsen, Disen og Kjelsås


Beskrivelse av den Korets styre og øvrige foreldre bistår med egeninnsats gjennom å pynte og rydde


frivillige innsatsen i lokalene, markedsføring, billettsalg, samt bistå dirigenten med praktisk gjennomføring.


tiltaket


Er det søkt om støtte  J a


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Vi vil også søke konsertstøtte fra Oslo Musikkråd.


støtte tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Frivillighetsmidler bydel Nordre Aker 2015 budsjett.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten PER WlLLlAM HOEL


SOIH
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Søknad Frivillighetsmidler Bydel Nordre Aker 


 


Grefsen Pikekor er et foreldredrevet kor stiftet i 1967. Koret består i dag av 21 jenter fra 1. til 10. 


klasse, fra nærmiljøet Disen/Grefsen/Kjelsås. Aspirantkoret består av 1.-3. klassinger, hovedkoret av 


4.-7. klassinger og ungdomskoret fra 8.-10 klassinger. Korets styre består av fem foreldre: leder Per 


William Hoel og fire styremedlemmer Marianne Simensen (økonomiansvarlig), Håkon Svendsen, Siri 


Løvstad og Kristin Årskaug. 


                                                


Søkers navn:  Grefsen Pikekor  


Søknaden gjelder:   Vår- og høst-konsert 2015 (gjennomføres i feb/mar og okt/nov) med 


øvelses-seminar 


Søknadsbeløp:   kr 10 000 


 


BUDSJETT 


Honorar dirigent Brita A. Hansen for arrangement, konsert og prøver kr 9 200 
Honorar musikere for konsert og prøver kr 8 000 
Rekvisita kr 1 000 
Forfriskninger til seminar og konserter (til kormedlemmene) kr 2 000 
Leie av lokale med lyd/lys Kr 2 000 
Innkjøp av noter kr    800 


Utgifter totalt kr 23 000  


 


Billettinntekter (kr 100 pr voksen, kr 50 for barn) kr 8 000 
Frivillighetsmidler bydel Nordre Aker kr 10 000  
Konsertstøtte Oslo Musikkråd (søkes om) kr 5 000 


Inntekter totalt kr 23 000 


 


Skulle opplysninger i søknaden være mangelfulle er det bare å ta kontakt, så ettersender vi dette. 


 


Oslo, 11. januar 2015   


Per William Hoel, for styret 


Søknad Frivillighetsmidler Bydel Nordre Aker


Grefsen Pikekor er et foreldredrevet kor stiftet i 1967. Koret består i dag av 21jenterfra 1. til 10.


klasse, fra nærmiljøet Disen/Grefsen/Kjelsås. Aspirantkoret består av 1.-3. klassinger, hovedkoret av


4.—7. klassinger og ungdomskoret fra 8.-10 klassinger. Korets styre består av fem foreldre: leder Per


William Hoel og fire styremedlemmer Marianne Simensen (økonomiansvarlig), Håkon Svendsen, Siri


Løvstad og Kristin Ãrskaug.


Søkers navn: Grefsen Pikekor


Søknaden gjelder: Vår- og høst-konsert 2015(gjennomføres i feb/mar og okt/nov) med


øvelses-seminar


Søknadsbeløp: kr 10 000


BUDSJETT


Honorar dirigent Brita A. Hansen for arrangement, konsert og prøver kr 9 ZOO


Honorar musikere for konsert og prøver kr 8 000


Rekvisita kr 1 000


Forfriskninger til seminar og konserter (til kormedlemmene) kr 2 000


Leie av lokale med lyd/lys Kr 2 000


Innkjøp av noter kr 800


Utgifter totalt kr  23  000


Billettinntekter (kr 100 pr voksen, kr 50 for barn) kr 8 000


Frivillighetsmidler bydel Nordre Aker kr 10 000


Konsertstøtte Oslo Musikkråd (søkes om) kr 5 000


Inntekter totalt kr  23  000


Skulle opplysninger i søknaden være mangelfulle er det bare å ta kontakt, så ettersender vi dette.


Oslo, 11. januar 2015


Per William Hoel, for styret







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-ERZZ Side 1 av 3


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-ERZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:11.01.2015 19:41


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Blindern Vel


Organisasjonsnummer 914 343 550


Kontonummer 1609.40.50425


Kontoinnehaver Bindern Vel v/kasserer Svein Ivar Mossige


Internettside Blindernvel.no


Postadresse Blindern Vel,Jenny Christina Wallheden Krohn, Niels Henrik Abels vei 23


Postnummer 0851


Poststed Oslo


Kontaktperson Svein Ivar Mossige


Mobilnummer 91637809


E-post (kvittering
sendes hit)


blindernvel@gmail.com


Gjenta e-post blindernvel@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—ERZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdatozl1.01.2015 19:41


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Blindern Vel


navn


Organisasjonsnummer 914 343 550


Kontonummer 1609.40.5 0425


Kontoinnehaver Bindern Vel v/kasserer Svein lvar Mossige


Internettside Blindernvel.no


Postadresse Blindern VeLJenny Christina Wallheden Krohn, Niels Henrik Abels vei 23


Postnummer 0851


Poststed Oslo


Kontaktperson Svein lvar Mossige


Mobilnummer 91637809


E-post (kvittering blindernvel@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post blindemvel@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


BNA301-ERZZ Side 1 av  3


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 50000


Navn på tiltaket Lekeapparater på Arvid Storsveens plass


Beskrivelse av tiltaket Blindern Vel ønsker å gjenreise lekeapparatene på Arvid Storsveens plass, også kalt
"lekern". 


Her var det inntil for få år siden en liten lekeplass, men den måtte fjernes da den var
utslitt. Vi ønsker å sette opp noen nye apparater, og har i den forbindelse mottatt Kr
125.000,- i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Vi mener vi trenger 175.000 for å
realisere dette proskjektet (søkte opprinnelig hele beløpet fra DNB, men mottok kun
125.000,-). I tillegg ser vi for oss at Blindern Vel vil bruke noe egne midler ved behov.


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn Begge kjønn, 4-16 år pluss foreldre og foresatte


Antall deltakere. 300


Geografisk område Blindern


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Vi vil søke å bruke mest mulig dugnat i realiseringen av prosjektet, men ser samtidig
at deler av dette må utføres av fagfolk, for at apparatene skal oppfylle gjeldende
sikkerhetskrav.  


Når dette er realisert vil det være til glede for hele området, både beboere og de mange
barnehagene i området.  


Dette kan sees i sammenheng med Blindern Vels prosjekt for å øke bruken og
tilgjengeligheten av Arvid Storsveens plass, som vi mener har et betydelig større
potensiale for bruk og glede enn hva som realiseres i dag. I dette (andre) prosjektet
har vi samlet innspill fra nærmiljøet og er i ferd med å ferdigstille et forslag/plan om
etablering av fortau fra John Collets plass ned til Arvid Storsveens plass, flere porter
inn til plassen og et nytt overgangsfelt. Dette vil, sammen med lekeapparatene og den
kommende oppgraderingen av John Colletts plass som "torg og møteplass", realisere
det betydelige potensiale som ligger i disse plassene som samlingspunkt og bruk for
nærmiljøet.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Sparebankstiftelsen DNB, mottattt 125.000,- se vedlegg


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Gavebrev.pdf


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp


Navn  på tiltaket


Beskrivelse av tiltaket


Type  tiltak:


Alder/kj ønn


Antall deltakere.


Geografisk  område


Beskrivelse av den


frivillige innsatsen i


tiltaket


Er det søkt om støtte


for tiltaket andre


steder?


50000


Lekeapparater på Arvid Storsveens plass


Blindern Vel ønsker å gjenreise lekeapparatene påArvid Storsveens plass, også kalt


"lekern".


Her var det inntil for få år siden en liten lekeplass, men den måtte fjernes da den var


utslitt. Vi ønsker å sette opp noen nye apparater, og har i den forbindelse mottatt Kr


125 .000,- i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Vi mener vi trenger 175.000for å


realisere dette proskjektet (søkte opprinnelig hele beløpet fra DNB, men mottok kun


125 .000,-).l tillegg ser vi for oss at Blindern Vel vil bruke noe egne midler ved behov.


Nænniljøtiltak


Begge kjønn, 4-16  år pluss foreldre og foresatte


300


Blindern


Vi vil søke å bruke mest mulig dugnat i realiseringen av prosjektet, men ser samtidig


at deler av dette må utføres av fagfolk, for at apparatene skal oppfylle gjeldende
sikkerhetskrav.


Når dette er realisert vil det være til glede for hele området, både beboere og de mange


barnehagene i området.


Dette kan sees i sammenheng med Blindern Vels prosjekt for å øke bruken og


tilgjengeligheten av Arvid Storsveens plass, som vi mener har et betydelig større


potensiale for bruk og glede enn hva som realiseres i dag. l dette (andre) prosjektet


har vi samlet innspill fra nærmiljøet og er i ferd med å ferdigstille et forslag/plan om


etablering av fortau fra John Collets plass ned til Arvid Storsveens plass, flere porter


inn til plassen og et nytt overgangsfelt. Dette vil, sammen med lekeapparatene og den


kommende oppgraderingen av John Colletts plass som "torg og møteplass", realisere


det betydelige potensiale som ligger i disse plassene som samlingspunkt og bruk for
nænniljøet.


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt Sparebankstiftelsen DNB, mottattt 125 .000,- se vedlegg


støtte tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


E] Gavebrev.pdf


Bydel Nordre Aker
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Postadr: Telefonnummer 02 180


Postboks  4433 Telefaksnummer 23 47 30 01


Nydalen E-post: postmottak@bna.oslo.kommune.no
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


SVEIN IVAR MOSSIGE


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten SVEIN IVAR MOSSIGE


som


BNA301-ERZZ


Bydel N01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  01


'Ez Nydalen E-post: postmottak@bna.os1o.kommune.no
1  Ill 0403  Oslo


Side 3 av 3







 


Budsjett lekeplass Arvid Storsveens plass 


    


Utgifter   


Kjøp av lekeapparater HAGS, levert fra Claussen & Heyerdahl   


Kostnad innkjøp inklusive MVA        160,000  


Montering           15,000  


Drift og vedlikehold (20 år a 1.500,-)           30,000  


    


Totale kostnader        205,000  


    


Inntekter   


Gave fra Sparebankstiftelsen DNB        125,000  


Frivillighetsmidler           50,000  


Egenbidrag Blindern Vel           30,000  


    


Totale inntekter        205,000  


    


 







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-DEZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DEZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:11.01.2015 20:08


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Nydalenrevyen


Organisasjonsnummer 912654559


Kontonummer 1503 41 19993


Kontoinnehaver Helle Johnsgård Jensen


Internettside www.nydalenrevyen.no


Postadresse Nydalsveien 30 C


Postnummer 0484


Poststed Oslo


Kontaktperson Laurence Tunbridge


Mobilnummer 97663482


E-post (kvittering
sendes hit)


laurence@nydalenrevyen.no


Gjenta e-post laurence@nydalenrevyen.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DEZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdatozl1.01.2015 20:08


Retningslinj er for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Nydalenrevyen


navn


Organisasjonsnummer 912654559


Kontonummer 1503 41 19993


Kontoinnehaver Helle Johnsgård Jensen


lntemettside WWW.nydalenrevyen.no


Postadresse Nydalsveien 30 C


Postnummer 0484


Poststed Oslo


Kontaktperson Laurence Tunbridge


Mobilnummer 97663482


E-post (kvittering laurence@nydalenrevyen.no


sendes hit)


Gjenta e-post laurence@nydalenrevyen.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 70000


Navn på tiltaket Nydalenrevyen 2015


Beskrivelse av tiltaket Nydalenrevyen er en årlig skolerevy administrert av elever på Nydalen VGS. Revyen
engasjerer ytterlige 200 elever (av de 150 som betaler medlemsavgift) hvert år som
deltar på sosiale arrangementer og er med å forme revyen på alle områder som
Scenebygging, Kostyme, Lyd og Lys teknikk, matlagning og Kiosk, Skuespiller, Band,
PR og Media.  


Skolerevyen er en viktig del av Nydalen VGS nettopp fordi det er med på å forme et
ordentlig miljø og gir erfaringer til senere i livet.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 16-19/ Gutter og Jenter


Antall deltakere. 150


Geografisk område Nydalen, Oslo


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Revyen har flere grupper som tar seg av de forskjellige arbeidsoppgavene innad revyen.
Elevene melder seg på en gruppe etter hva de ønsker å gjøre. Hver gruppe har en utvalgt
gruppesjef som tar ansvar for planleggingen, oppretting av budsjett, gruppeaktiviteter,
plantegninger og kursing av deltagerene. Gruppedeltagerene kan komme med innspill
og idéer til revyen hvis de ønsker. Gruppene møter jevnlig i midttimene på skolen, hver
andre uke. Det er anslått at timetallet på hver frivillig deltager er 60 timer.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Frifond


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett Nydalenrevyen 2015.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


LAURENCE BELLAGAMBA TUNBRIDGE


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 70000


Navn påtiltaket Nydalenrevyen 2015


Beskrivelse av tiltaket Nydalenrevyen er en årlig skolerevy administrert av elever påNydalen VGS. Revyen


engasjerer ytterlige 200 elever (av de 150 som betaler medlemsavgift) hvert år som


deltar påsosiale arrangementer og er med å forme revyen på alle områder som


Scenebygging, Kostyme, Lyd og Lys teknikk, matlagning og Kiosk, Skuespiller, Band,


PR og Media.


Skolerevyen er en viktig del av Nydalen VGS nettopp fordi det er med på å forme et


ordentlig miljø og gir erfaringer til senere i livet.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 16-19/ Gutter og Jenter


Antall deltakere. 15 0


Geografisk område Nydalen, Oslo


Beskrivelse av den Revyen har flere grupper som tar seg av de forskj ellige arbeidsoppgavene innad revyen.


frivillige innsatsen i Elevene melder seg på en gruppe etter hva de ønsker å gjøre. Hver gruppe har en utvalgt


tiltaket gruppesj ef som tar ansvar for planleggingen, oppretting av budsjett, gruppeaktiviteter,


plantegninger og kursing av deltagerene. Gruppedeltagerene kan komme med innspill


og ide'er til revyen hvis de ønsker. Gruppene møter jevnlig i midttimene på skolen, hver


andre uke. Det er anslått at timetallet på hver frivillig deltager er 60timer.


Er det søkt om støtte  J a


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Frifond


støtte tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsj ett Nydalenrevyen 2015.x1sx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten LAURENCE BELLAGAMBA TUNBRIDGE


SOIH
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Budsjett


Inntekter:
Revyfester 80 000
Billettinntekter 70 000
Kiosk 20 000
Sponsorer 70 000
Midler og tilskudd 100 000
Gensere 30 000 ? må regnes på
Kok og kos 20 000


Totale inntekter 370 000


Kostnader:
Leie revyfester 80 000
Instruktørene 80 000
Kostymeutgifter 5 000
Sminke 1 000
Kokk og kos 20 000
Leie lyd og lys 80 000
Web 1 000
Utgifter til scene 20 000
Markedsføring 1 000
Brosjyrer 20 000
Diverse kostnader 20 000
Band 5 000
Teaser 1 000
Frilynt 2 700
Gensere 30 000


Totale kostnader 366 700


Over-/underskudd 3 300


DUUDJULL


lnntekter:
Revyfester
Billettinntekter


Kiosk


Sponsorer


Midler og tilskudd


Gensere


Kok og kos


Totale inntekter


Kostnader:
Leie  revyfester
lnstruktørene


Kostymeutgifter
Sminke
Kokk og kos


Leie  lyd og lys


Web


Utgifter til  scene
Markedsføring
Brosjyrer


Diverse kostnader


Band


Teaser


Frilynt


Gensere


Totale kostnader


Over-/underskudd


80 000
70000
20000
70000
100000
30000
20000


370 000


80000
80000


5 000
1 000


20000
80000


1 000
20 000


1 000
20 000
20 000


5 000
1 000
2 700
30000


366 700


3 300


? må regnes på







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-ESZZ Side 1 av 3


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-ESZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:12.01.2015 00:08


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Solemskogen Velforening


Organisasjonsnummer 981 405 803


Kontonummer 78780619650


Kontoinnehaver Solemskogen Velforening


Internettside www.solemskogen.no


Postadresse Solemskogveien 3


Postnummer 0496


Poststed OSLO


Kontaktperson Per M. Olsen


Mobilnummer 45002279


E-post (kvittering
sendes hit)


per.magne.olsen@jbv.no


Gjenta e-post per.magne.olsen@jbv.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—ESZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 12.01.2015 00:08


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Solemskogen Velforening


navn


Organisasjonsnummer 981 405 803


Kontonummer 78780619650


Kontoinnehaver Solemskogen Velforening


lntemettside WWW.solemskogen.no


Postadresse Solemskogveien 3


Postnummer 0496


Poststed OSLO


Kontaktperson Per M. Olsen


Mobilnummer 45002279


E-post (kvittering per.magne.olsen@jbv.no


sendes hit)


Gjenta e-post per.magne.olsen@jbv.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 59000


Navn på tiltaket Lokale tiltak på Grendehus og idrettsbane


Beskrivelse av tiltaket Tiltak 1: Utskifting av gamle og dårlige vinduer i kjeller på Grendehuset. Vi har totalt
3 små vinduer som er av gammel og dårlig forfatning og med dårlig energiklasse. Disse
bør bli utskiftet 
Tiltak 2: Videre grusing av banen. Spesielt ved islegging av banen ser vi at det er stor
helning som vanskeliggjør arbeidet. Vi kjørte på 2 lass i sommer, men dette var ikke
nok. Må derfor kjøres på 1 lass til kommende sommer for videre planering. 
Tiltak 3: Utskifting av bakdør på Grendehuset. Eksisterende dør er gammel og med
dårlige energiklasse. I tillegg er døren rømningsvei ved brann. Døra er gammel og
kan avhengig av fuktighet i være,t være vanskelig å få opp. Til orientering brukes
Grendehuset som både barnehage og av Marka mobile eldresenter. Brannsikring er
derfor viktig. 
Tiltak 4: Med støtte fra bydelen og frivillighetsmidler i 2014 er trimrommet nå i
hovedsak ferdigstilt. Mye av utstyr og vekter vil bli gjenbrukt, men det er også behov
for fornyelser.  Spesielt innkjøp av  vekter, benker med sikringsutstyr og stenger. 
Tiltak 5:Implementering av adgangskontrollsystem. Gjennom at vi nå har fått rustet
opp vårt trimrom har vi behov for å forenkle tilgangen til Grendehuset og rommet.
Dette for at rommet skal bli flittig brukt. Vanlige nøkler som brukes i dag, er ikke noen
god løsning. Vi har derfor sett på en elektronisk løsning. I prosessen har vi fått råd fra
Securitas/Verisure for løsninger. 
Tiltak 6: Brøyting av skøytebanen for islegging. Vi har i vinter leid inn selskapet som
brøyter vel-veiene til også å brøyte skøytebanen. Isleggingen utføres på dugnad. De fine
dagene i romjulen var det utrolig mange som benyttet skøytebanen. Er et tiltak vi er stolt
over å kunne gjennomføre hvert år. Men vi trenger hjelp til å holde banen snøfri.


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn Fra 0 til eldste på Solemskogen som har passert 80 år


Antall deltakere. 300


Geografisk område Solemskogen Grendehus og idrettsbane


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Tiltak 1: Arbeidet vil bli utført på dugnad. 
Tiltak 2: Arbeidet vil bli utført på dugnad. 
Tiltak 3: Arbeidet vil bli utført på dugnad. Med forbehold om det viser seg store
råteskader ved utskifting. 
Tiltak 4: Innkjøp og tilrettelegging av utstyret utføres på dugnad. 
Tiltak 5: Tilpasninger i dør/karm gjøres på dugnad, mens vi må kjøpe ekspertise for
installasjon av selve kortleseren og kontrollenheten. 
Tiltak 6: Islegging av banen gjøres på dugnad. Må ha hjelp av maskiner til snøbrøyting.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp


Navn  på tiltaket


Beskrivelse av tiltaket


Type  tiltak:


Alder/kj ønn


Antall deltakere.


Geografisk  område


Beskrivelse av den


frivillige innsatsen i


tiltaket


59000


Lokale tiltak på Grendehus og idrettsbane


Tiltak l: Utskifting av gamle og dårlige vinduer i kjeller påGrendehuset. Vi har totalt


3 små vinduer som er av gammel og dårlig forfatning og med dårlig energiklasse. Disse


bør bli utskiftet
Tiltak  2:  Videre grusing av banen. Spesielt ved islegging av banen ser vi at det er stor


helning som vanskeliggjør arbeidet. Vi kjørte på  2  lass  i  sommer, men dette var ikke


nok. Må derfor kjøres på l lass til kommende sommer for videre planering.


Tiltak 3: Utskifting av bakdør på Grendehuset. Eksisterende dør er gammel og med


dårlige energiklasse. l tillegg er døren rømningsvei ved brann. Døra er gammel og


kan avhengig av fuktighet i være,t være vanskelig å få opp. Til orientering brukes


Grendehuset som både barnehage og av Marka mobile eldresenter. Brannsikring er


derfor viktig.
Tiltak 4: Med støtte fra bydelen og frivillighetsmidler i 20l4 er trimrommet nå i


hovedsak ferdigstilt. Mye av utstyr og vekter vil bli gjenbrukt, men det er også behov


for fornyelser. Spesielt innkjøp av vekter, benker med sikringsutstyr og stenger.


Tiltak 5:lmplementering av adgangskontrollsystem. Gjennom at vi nå har fått rustet


opp vårt trimrom har vi behov for å forenkle tilgangen til Grendehuset og rommet.


Dette for at rommet skal bli flittig brukt. Vanlige nøkler som brukes i dag, er ikke noen


god løsning. Vi har derfor sett på en elektronisk løsning. l prosessen har vi fått råd fra


Securitas/Verisure for løsninger.
Tiltak 6: Brøyting av skøytebanen for islegging. Vi har i vinter leid inn selskapet som


brøyter vel-veiene til også å brøyte skøytebanen. lsleggingen utføres på dugnad. De fine


dagene i romjulen var det utrolig mange som benyttet skøytebanen. Er et tiltak vi er stolt


over å kunne gjennomføre hvert år. Men vi trenger hjelp til å holde banen snøfri.


Nænniljøtiltak


Fra 0 til eldste på Solemskogen som har passert 80år


300


Solemskogen Grendehus og idrettsbane


Tiltak l: Arbeidet vil bli utført på dugnad.


Tiltak  2:  Arbeidet vil bli utført på dugnad.


Tiltak  3:  Arbeidet vil bli utført på dugnad. Med forbehold om det viser seg store


råteskader ved utskifting.


Tiltak  4:  lnnkjøp og tilrettelegging av utstyret utføres på dugnad.


Tiltak 5: Tilpasninger i dør/kann gjøres på dugnad, mens vi må kjøpe ekspertise for


installasjon av selve kortleseren og kontrollenheten.


Tiltak 6: lslegging av banen gjøres på dugnad. Må ha hjelp av maskiner til snøbrøyting.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Søknad om frivillighetsmidler for 2015.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


PER MAGNE OLSEN


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Søknad om frivillighetsmidler for 2015 .xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos lD-porten PER MAGNE OLSEN


som


BNA30l-ESZZ


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  Ol


._'§'== Nydalen E-post: postmottak@bna.oslo.kommune.no


‘I III 0403  Oslo


Side 3 av 3







Budsjett for søknad om frivillighetesmilder for Solemskogen Velforening


Tiltak nr Tiltak Antall Kostnad Sum Merknad


1 Utskifting av vinduer i kjeller 3 2 000 6 000


2 Grusing av idrettsbanen 1 3 000 3 000 Tilsvarende kost som for 2014, men kun 1 lass.


3 Utskifting av bakdør 1 12 000 12 000 Priser innhentet fra Thaugland
4 Vekter, sikringsutstyr, stenger 1 10 000 10 000 Priser hentet fra katalogen til IFAS


5 Adgangskontrollsystemn 1 20 000 20 000 Priser og løsninger innhentet fra Securitas og Verisure


6 Brøyting av skøytebanen 1 8 000 8 000 Tilsvarende kostnad som for inneværende sesong


Sum 59 000


Per M. Olsen, 11.01.15


Budsjett for s¢knad om frivillighetesmilder for Solemskogen Velforening


Tlltak nr Tlltak Antall Kostnad Sum Merknad


1 Utskifting av vinduer i kjeller 3 2 000 6 000


2 Grusing av idrettsbanen 1 3 000 3 000 Tilsvarende kost som for 2014, men kun 1 lass.


3 Utskifting av bakdØr 1 12 000 12 000 Priser innhentet fra Thaugland
4 Vekter, sikringsutstyr, stenger 1 10 000 10 000 Priser hentet fra katalogen til IFAS


5 Adgangskontrollsystemn 1 20 000 20 000 Priser og løsninger innhentet fra Securitas og Verisure


6 Brøyting av skøytebanen 1 8 000 8 000 Tilsvarende kostnad som for inneværende sesong


IT 5'-"°°°


Per M. Olsen, 11.01.15







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-DFZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DFZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:12.01.2015 00:52


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Lillohjemmets venner


Organisasjonsnummer Er ikke innmeldt i frivillighetsregistret


Kontonummer 16450307967


Kontoinnehaver Bedriftskonto  Lillohjemmets venner


Internettside Har ikke egen men er nevnt på siden til Lillohjemmet


Postadresse Kapellveien 68


Postnummer 0485


Poststed Oslo


Kontaktperson Britt Winther Munkerud


Fasttelefon 22225872


Mobilnummer 90989558


E-post (kvittering
sendes hit)


britt.munkerud@hotmail.com


Gjenta e-post britt.munkerud@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DFZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 12.01.2015 00:52


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Lillohjemmets venner


navn


Organisasjonsnummer Er ikke innmeldt i frivillighetsregistret


Kontonummer 164503 07967


Kontoinnehaver Bedriftskonto Lillohj emmets venner


Internettside Har ikke egen men er nevnt påsiden til Lillohj emmet


Postadresse Kapellveien 68


Postnummer 0485


Poststed Oslo


Kontaktperson Britt Winther Munkerud


F asttelefon 22225872


Mobilnummer 90989558


E-post (kvittering britt.munkerud@hotmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post britt.munkerud@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 36000


Navn på tiltaket Arbeid for å gi beboerne på Lillohjemmet positive opplevelser.. Skape kontakt mellom
beboerne og nærmiljøet


Beskrivelse av tiltaket Søndagskafe, fester, om mulig utflukter, planting av sommerblomster i potter på terrasse
og verandakasser, diverse underholdning. 
Assistanse til aktivitør ved ulike arrangementer, Innkjøp av ønskelig utstyr til glede for
beboerne


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn Aktive medlemmer er 70-85 år


Antall deltakere. 12


Geografisk område Lillohjemmet, Nordre Aker


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Medlemmene er tilstede og organiserer kafe og fester, leier inn underholdere, assisterer
ved F.eks. Bingo, andakter og ved andre behov


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Kjelsås sanitetsforening og Pensjonistforeningen B21 yter 5000 kr hver til arbeidet vårt.


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett til aktiviteter ved Lillohjemmet.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


BRITT UNNI WINTHER MUNKERUD


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 36000


Navn påtiltaket Arbeid for å gi beboerne påLillohjemmet positive opplevelser.. Skape kontakt mellom


beboerne og nærmiljøet


Beskrivelse av tiltaket Søndagskafe, fester, om mulig utflukter, planting av Sommerblomster i potter på terrasse


og verandakasser, diverse underholdning.


Assistanse til aktivitør ved ulike arrangementer, Innkjøp av ønskelig utstyr til glede for


beboerne


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn Aktive medlemmer er 70-85 år


Antall deltakere. 12


Geografisk område Lillohjemmet, Nordre Aker


Beskrivelse av den Medlemmene er tilstede og organiserer kafe og fester, leier inn underholdere, assisterer


frivillige innsatsen i ved F .eks. Bingo, andakter og ved andre behov


tiltaket


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Kjelsås Sanitetsforening og Pensjonistforeningen B2l yter 5000kr hver til arbeidet vårt.


støtte tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett til aktiviteter ved Lillohj emmet.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten BRITT UNNI WINTHER MUNKERUD


SOHI
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Underholdning 10 000,00kr   


Beplantning 10 000,00kr   


Fester og kafedrift 10 000,00kr   


Eventuelle utflukter 6 000,00kr     


Søknadsbeløp 36 000,00kr   


Budsjett for søknad om frivillighetsmidler.Budsjett for søknad om frivillighetsmidler.


Underholdning kr 10 000,00


Beplantning l kr 10 000,00


Fester og kafedrift kr 10 000,00


Eventuelle utflukter kr 6 000,00


Søknadsbeløp kr 36 000,00







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-ETZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:12.01.2015 15:05


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Tåsen Seniorsenter


Organisasjonsnummer 971499532


Kontonummer 70820517103


Kontoinnehaver Tåsen Seniorsenter


Postadresse Tåsenveien 66


Postnummer 0873


Poststed Oslo


Kontaktperson Bjørg Vestvik


Fasttelefon 22701990


Mobilnummer 98626443


E-post (kvittering
sendes hit)


mail@tasensenior.no


Gjenta e-post mail@tasensenior.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—ETZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 12.01.2015 15:05


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Tåsen Seniorsenter


navn


Organisasjonsnummer 971499532


Kontonummer 708205 17103


Kontoinnehaver Tåsen Seniorsenter


Postadresse Tåsenveien 66


Postnummer 0873


Poststed Oslo


Kontaktperson Bjørg Vestvik


F asttelefon 22701990


Mobilnummer 98626443


E-post (kvittering mail@tasensenior.no


sendes hit)


Gjenta e-post mail@tasensenior.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 30000


Navn på tiltaket Utbedring av parkeringsmuligsmuligheter


Beskrivelse av tiltaket Tåsen Seniorsenter har flere aktiviteter for bydelens seniorer. Vi bistår blant annet i
Frisklivstiltaket med trim 3 ganger pr. uke. I tillegg er Senteret et treffsted for de eldre
med tilbud av god og nærende mat. Dette resulterer mange brukere, men vi har liten
parkeringskapasitet. Av utearealet har frivillige opparbeidet/ryddet ca. 35 kvadratmeter.
Det er jordtomt og ved regn eller snø blir det gjørme. Vi trenger å asfaltere plassen


Type tiltak: Helse og velferd


Alder/kjønn 62 og eldre kvinner og menn


Antall deltakere. 1500


Geografisk område Tåsen Seniorsenter


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Frivillige har ryddet ca 35 kvadratmeter. Vi har kontaktet Veidekke som anslår at det vil
koste kr. 45 125.- for videre grunnarbeid og asfaltering av parkeringsplassen.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Vedlegg til søknad om frivillighetsmidler Bydel Nordre Aker.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


BJØRG HELGA SYNNØVE VESTVIK


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 30000


Navn påtiltaket Utbedring av parkeringsmuligsmuligheter


Beskrivelse av tiltaket Tåsen Seniorsenter har flere  aktiviteter  for bydelens seniorer.  Vi  bistår  blant  annet  i


Frisklivstiltaket med trim 3 ganger pr. uke. l tillegg er Senteret et treffsted for de eldre


med tilbud av god og nærende mat. Dette resulterer mange brukere, men vi har liten


parkeringskapasitet. Av utearealet har frivillige opparbeidet/ryddet ca. 35 kvadratmeter.


Det er jordtomt og ved regn eller snø blir det gjørme.  Vi  trenger å asfaltere plassen


Type tiltak: Helse og velferd


Alder/kjønn 62 og eldre kvinner og menn


Antall deltakere. 1500


Geografisk område Tåsen Seniorsenter


Beskrivelse av den Frivillige har ryddet ca 35 kvadratmeter.  Vi  har kontaktet Veidekke som anslår at det vil


frivillige innsatsen  i koste kr. 45 125.- for videre grunnarbeid og asfaltering av parkeringsplassen.


tiltaket


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til  søknaden


Budsjett for  tiltaket  det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Vedlegg til søknad om frivillighetsmidler Bydel Nordre Aker.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten BJØRG HELGA SYNNØVE VESTVlK


SOIH
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Vedlegg til søknad om frivillighetsmidler Bydel Nordre Aker. 
 
 
Ved henvendelse til Veidedekke A/S - v/Frank Steinkjer får vi estimert pris inkl. mva kr. 45.125.-  
for asfaltering av det opparbeidede arealet til parkeringsplass. 
 
 
Tåsen Seniorsenter 12. januar 2015. 
 
Bjørg Vestvik 
Styreleder  


Vedlegg til søknad om frivillighetsmidler Bydel Nordre Aker.


Ved henvendelse til Veidedekke A/S - v/Frank Steinkjer får vi estimert pris inkl. mva kr. 45.125.-


for asfaltering av det opparbeidede arealet til parkeringsplass.


Tåsen Seniorsenter 12. januar 2015.


Bjørg Vestvik


Styreleder







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EUZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:12.01.2015 16:03


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Tåsen skolekorps


Organisasjonsnummer 971493674


Kontonummer 1503.54.34876


Kontoinnehaver Ivar Bergland


Internettside www.taasensk.no


Postadresse v/Bård Ove Molberg, Nils Bays vei 27 B


Postnummer 0876


Poststed Oslo


Kontaktperson Bård Ove Molberg


Mobilnummer 95021523


E-post (kvittering
sendes hit)


bardom@vikenfiber.no


Gjenta e-post bardom@vikenfiber.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—EUZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 12.01.2015 16:03


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Tåsen skolekorps


navn


Organisasjonsnummer 971493 674


Kontonummer 1503.54.34876


Kontoinnehaver lvar Bergland


lntemettside WWW.taasensk.no


Postadresse v/Bård Ove Molberg, Nils Bays vei 27 B


Postnummer 0876


Poststed Oslo


Kontaktperson Bård Ove Molberg


Mobilnummer 95021523


E-post (kvittering bardom@vikenfiber.no


sendes hit)


Gjenta e-post bardom@vikeníiber.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 60000


Navn på tiltaket Ny fane til 100-årsjubileum


Beskrivelse av tiltaket Tåsen skolekorps har vært i rask vekst de siste årene, og vi vil rette en stor takk til
Bydel Nordre Aker for støtte til innkjøp av nye uniformer i 2014. 


I år har vi en annen utfordring: Vår gamle fane er utslitt. Tåsen skole fyller 100 år i
2016, og vi skulle gjerne stilt i barnetoget med en flunkende ny fane (det er til og med
en mulighet for at vi får gå først i toget på grunn av jubileet).  


Vi har forhørt oss med Oslo Flaggfabrikk, og deres kostnadsoverslag lyder på 60000
kroner inkludert bannerduk, stang, bæresystemer, toppstykke og galleri. Det er ingen
liten sum for et skolekorps. Vi tillater oss derfor å søke om støtte fra Bydel Nordre Aker
for hele eller deler av innkjøpskostnaden.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Gutter og jenter i alderen sju til 16 år


Antall deltakere. 111


Geografisk område Tåsen og Berg skolekrets samt Nordberg ungdomsskole


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Tåsen skolekorps har hatt en formidabel vekst i medlemstallet de siste tre-fire årene. I
2014 har antallet stabilisert seg, og vi var ved utgangen av året 111  aktive medlemmer.
Nytt av året er at vi også har fått innlemmet den nye barneskolen på Berg i vårt
nedslagsfelt. 


Tåsen skolekorps er 100 prosent foreldredrevet, og drives på dugnad. Den største
inntektskilden er loppemarked høst og vår, samt medlemskontigent. Instruksjon
er den suverent største utgiftsposten: Alle korpsmedlemmene får individuell
instrumentopplæring fra godt skolerte instruktører.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


fane 2015.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


BÅRD OVE MOLBERG


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 60000


Navn på tiltaket Ny fane til 100-årsjubileum


Beskrivelse av tiltaket Tåsen skolekorps har vært i rask vekst de siste årene, og vi vil rette en stor takk til


Bydel Nordre Aker for støtte til innkjøp av nye uniformer i 2014.


l år har vi en annen utfordring: Vår gamle fane er utslitt. Tåsen skole fyller 100år i


2016, og vi skulle gjerne stilt i barnetoget med en flunkende ny fane (det er til og med


en mulighet for at vi får gå først i toget på grunn av jubileet).


Vi har forhørt oss med Oslo F laggfabrikk, og deres kostnadsoverslag lyder på 60000
kroner inkludert bannerduk, stang, bæresystemer, toppstykke og galleri. Det er ingen


liten sum for et skolekorps. Vi tillater oss derfor å søke om støtte fra Bydel Nordre Aker


for hele eller deler av innkjøpskostnaden.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Gutter og jenter i alderen sju til 16 år


Antall deltakere. l l l


Geografisk område Tåsen og Berg skolekrets samt Nordberg ungdomsskole


Beskrivelse av den Tåsen skolekorps har hatt en formidabel vekst i medlemstallet de siste tre-fire årene. l


frivillige innsatsen i 2014 har antallet stabilisert seg, og vi var ved utgangen av året lll aktive medlemmer.


tiltaket Nytt av året er at vi også har fått innlemmet den nye barneskolen på Berg i vårt


nedslagsfelt.


Tåsen skolekorps er 100prosent foreldredrevet, og drives på dugnad. Den største


inntektskilden er loppemarked høst og vår, samt medlemskontigent. lnstruksj on


er den suverent største utgiftsposten: Alle korpsmedlemmene får individuell


instrumentopplæring fra godt skolerte instruktører.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El fane 20 l 5.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten BÅRD OVE MOLBERG


SOIH
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Ny fane til Tåsen skolekorps


Beskrivelse Beregnet innkjøpspris Kommentarer Finansiering
Rådgivning ifm. utforming 60000 kroner Prisoverslag innhentet fra Oslo Flaggfabrikk. Egenkapital og/eller støtte fra Bydel Nordre Aker


Fanestykke 85*100 cm brodert på fanesilke Før bestilling vil andre leverandører bli vurdert.


Bæresystem For å rekke 17. mai 2016, bør fanen bestilles seinest 1.1.2016.
Fanestang


Toppstykke


Galleri


Endestykker, messing eller krom


Ny fane til  Tåsen  skolekorps


Beregnet innkjøpspris


60000 kroner


Beskrivelse


Rådgivning ifm. utforming


Fanestykke 85*100 cm brodert på fanesilke


Bæresystem


Fanestang


Toppstykke


Galleri


Endestykker, messing eller krom


Kommentarer


Prisoverslag innhentet fra Oslo Flaggfabrikk.


Før bestilling vil andre leverandører bli vurdert.


For å rekke 17. mai 2016, bør fanen bestilles seinest 1.1.Z016.


Finansiering


Egenkapital og/eller støtte fra Bydel Nordre Aker







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DGZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:12.01.2015 21:18


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Marienlyst og Ullevål Småstrykere


Organisasjonsnummer 984 807 430


Kontonummer 7035.05.45792


Kontoinnehaver Marienlyst og Ullevål Småstrykere


Internettside http://smaastrykerne.blogspot.no/


Postadresse Godals vei 26


Postnummer 0871


Poststed Oslo


Kontaktperson Paul Kristiansen


Mobilnummer 90966092


E-post (kvittering
sendes hit)


paul.kristiansen@hotmail.com


Gjenta e-post paul.kristiansen@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DGZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 12.01.2015 21 :18


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Marienlyst og Ullevål Småstrykere


navn


Organisasjonsnummer 984 807 430


Kontonummer 7035.05.45792


Kontoinnehaver Marienlyst og Ullevål Småstrykere


lntemettside httpz//smaastrykemeblogspot.no/


Postadresse Godals vei 26


Postnummer 0871


Poststed Oslo


Kontaktperson Paul Kristiansen


Mobilnummer 90966092


E-post (kvittering paul.kristiansen@hotmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post paul.kristiansen@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 18000


Navn på tiltaket Vårseminar 2015


Beskrivelse av tiltaket 2-dagers vårseminar med avsluttende konsert.  
Innhold: intensiv undervisning med to instruktører og sosialt samvær mellom elevene.
Konsert åpen for alle. 
Vi vil benytte denne anledningen til å skape blest om musikken og interessere andre
barn og unge i bydelen som vil få tilbud om fiolinspilling med oss fra høstsemesteret
(med fokus på 7-9 års alder)


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn jenter og gutter i alderen 7-14 år


Antall deltakere. 15


Geografisk område Bydel Nordre Aker


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Foreldrene organiserer seminaret og ordner med pausemat og drikke. Vi har veldig god
erfaring med slike seminarer, der er lærerikt og motiverende for elevene. Mange av
foreldrene setter av helgen til dette.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett vårseminar 2015.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


PAUL ARNE KRISTIANSEN


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 1 8000


Navn på tiltaket Vårseminar 2015


Beskrivelse av tiltaket Z-dagers vårseminar med avsluttende konsert.


Innhold: intensiv undervisning med to instruktører og sosialt samvær mellom elevene.


Konsert åpen for alle.


Vi vil benytte denne anledningen til å skape blest om musikken og interessere andre


barn og unge i bydelen som vil få tilbud om fiolinspilling med oss fra høstsemesteret


(med fokus på 7-9 års alder)


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn jenter og gutter i alderen 7-14 år


Antall deltakere. l 5


Geografisk område Bydel Nordre Aker


Beskrivelse av den Foreldrene organiserer seminaret og ordner med pausemat og drikke. Vi har veldig god


frivillige innsatsen i erfaring med slike seminarer, der er lærerikt og motiverende for elevene. Mange av


tiltaket foreldrene setter av helgen til dette.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett vårseminar 2015 .docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten PAUL ARNE KRISTIANSEN


SOHI
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Marienlyst og Ullevål Småstrykere: Budsjett for vårseminar 2015 
 
 
 
Utgifter (NOK) 
Leie av lokaler (2 dager) 4000 
Undervisning (honorar for 2 instruktører) 12 000 
Akkompagnement (honorar for 1 pianist) 4 000 
Enkel bevertning (2 dager)    3000 
TOTALT 23 000 
 
 
Inntekter (NOK) 
Foreningens egen kasse 6 000 
Bydel Nordre Aker støtte 17 000 
TOTALT 23 000 
 
 
 
 
 
Paul Kristiansen 
Kasserer    
Marienlyst og Ullevål Småstrykere 
 


Marienlvst 02 Ullevål Småstrvkere: Budsiett for vårseminar  2015


Utgifter  (NOK)


Leie av lokaler (2 dager) 4000
Undervisning (honorar for  2  instruktører) l2 000


Akkompagnement (honorar for l pianist) 4 000


Enkel bevertning (2 dager) 3000
TOTALT 23 000


Inntekter (NOK)


Foreningens egen kasse 6 000


Bydel Nordre Aker støtte 17 000


TOTALT 23 000


Paul Kristiansen


Kasserer


Marienlyst og Ullevål Småstrykere







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DHZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:12.01.2015 22:34


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Øvre Grefsen Vel


Organisasjonsnummer 998733081


Kontonummer 16091170845


Kontoinnehaver Halvor Floden


Internettside www.øgv.no


Postadresse Lyngåsvn 10


Postnummer 0489


Poststed Oslo


Kontaktperson Anja Lohne Holm


Mobilnummer 92868852


E-post (kvittering
sendes hit)


anja.lohne@gmail.com


Gjenta e-post anja.lohne@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DHZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 12.01.2015 22:34


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Øvre Grefsen Vel


navn


Organisasjonsnummer 998733081


Kontonummer 16091 170845


Kontoinnehaver Halvor F loden


lntemettside WWW.øgv.no


Postadresse Lyngåsvn 10


Postnummer 0489


Poststed Oslo


Kontaktperson Anja Lohne Holm


Mobilnummer 92868852


E-post (kvittering anja.lohne@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post anja.lohne@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 100000


Navn på tiltaket Opprustning av Sverre Enevolds plass


Beskrivelse av tiltaket Etter samtaler med Knut Hammervold ønsker Øvre Grefsen Vel å bidra til en
opprustning av lekeplassen på Sverre Enevolds plass. Flere familier i området har
påpekt forfallet, og tlstanden til enkelte av apparatene er ikke lenger forsvarlig. Mer
informasjon og bilder kommer som vedlegg. Ønsker å ettersende forslag til budsjett per
mail, ettersom det kun er mulig å få inn et vedlegg elektronisk.


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn 0-100


Antall deltakere. 10


Geografisk område Sverre Enevolds plass


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Øvre Grefsen Vel ønsker å samarbeide tett med kommunen for å finne en god løsning
for langsiktig oppgradering av Sverre Enevolds Plass. Vi har allerede vært i kontakt
med en entreprenør som ønsker å komme med anbud, men vil gjerne høre hvilke tanker
kommunen har om dette.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Brev S.E. Plass.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


ANJA LOHNE HOLM


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 100000


Navn påtiltaket Opprustning av Sverre Enevolds plass


Beskrivelse av tiltaket Etter samtaler med Knut Hammervold ønsker Øvre Grefsen Vel å bidra til en


opprustning av lekeplassen på Sverre Enevolds plass. Flere familier i området har


påpekt forfallet, og tlstanden til enkelte av apparatene er ikke lenger forsvarlig. Mer


informasjon og bilder kommer som vedlegg. Ønsker å ettersende forslag til budsjett per


mail, ettersom det kun er mulig å få inn et vedlegg elektronisk.


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kj ønn 0- l 00


Antall deltakere. l 0


Geografisk område Sverre Enevolds plass


Beskrivelse av den Øvre Grefsen Vel ønsker å samarbeide tett med kommunen for å finne en god løsning


frivillige innsatsen i for langsiktig oppgradering av Sverre Enevolds Plass. Vi har allerede vært i kontakt


tiltaket med en entreprenør som ønsker å komme med anbud, men vil gjerne høre hvilke tanker


kommunen har om dette.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Brev S.E. Plass.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten ANJA LOHNE HOLM


SOIH
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ANSLAG BUDSJETT. 
Har vært i kontakt med firmaet lek og trivsel, som gjerne kommer med et anbud 
etter hvert. Samarbeid med kommunens egne folk er også svært aktuelt. 
 
«Batura» Klatrestativ fra Søve: 33 431,- 
 
Huskestativ 29 794,00 
 
Nettunell 32450,- 
 
Arbeid: 50.000 
 
Naturmaterialer fra kommunen, oppgradering og 
utskiftning av eksisterende: 50.000 
 
Totalt: 204.700 
 







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EVZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:12.01.2015 23:04


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Nordre Aker Røde Kors


Organisasjonsnummer 993509272


Kontonummer 60300544587


Kontoinnehaver Nordre Aker Røde Kors


Postadresse Postboks 97 Kjelsås


Postnummer 0411


Poststed Oslo


Kontaktperson RAGNAR RYENBAKKEN


Mobilnummer 41253739


E-post (kvittering
sendes hit)


raryenbakken@yahoo.no


Gjenta e-post raryenbakken@yahoo.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—EVZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 12.01.2015 23:04


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Nordre Aker Røde Kors


navn


Organisasjonsnummer 993509272


Kontonummer 603 005445 87


Kontoinnehaver Nordre Aker Røde Kors


Postadresse Postboks 97 Kjelsås


Postnummer 041 1


Poststed Oslo


Kontaktperson RAGNAR RYENBAKKEN


Mobilnummer 41253739


E-post (kvittering raryenbakken@yahoo.no


sendes hit)


Gjenta e-post raryenbakken@yahoo.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 30000


Navn på tiltaket Utviklingshemmede, dagstur Morodalsfestivalen.


Beskrivelse av tiltaket Morodalsfestivalen er en musikkfestival for utviklingshemmede.


Type tiltak: Helse og velferd


Alder/kjønn Ulike aldersgrupper og kjønn.


Antall deltakere. 75


Geografisk område Bydel Nordre Aker


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Forberedelser (invitasjoner, registreringer, bestillinger). 
Delta som ledsagere (4 personer).


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


noafrivsok15a.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


RAGNAR RYENBAKKEN


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 30000


Navn påtiltaket Utviklingshemmede, dagstur Morodalsfestivalen.


Beskrivelse av tiltaket Morodalsfestivalen er en musikkfestival for utviklingshemmede.


Type tiltak: Helse og velferd


Alder/kjønn Ulike aldersgrupper og kjønn.


Antall deltakere. 75


Geografisk område Bydel Nordre Aker


Beskrivelse av den Forberedelser (invitasjoner, registreringer, bestillinger).


frivillige innsatsen i Delta som ledsagere (4 personer).


tiltaket


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El noafrivsokl 5a.d0cx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten RAGNAR RYENBAKKEN


SOIH
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Nordre Aker Røde Kors    Vedlegg til søknad om frivillighetsmidler 
       for tiltaket «Utviklingshemmede, dagstur
       Morodalsfestivalen».  
  


 
Spesifisert budsjett 


 
 INNTEKTER:  


Tilskudd fra medlemskontingent  Kr 27.000 
 
UTGIFTER: 
Transport     Kr 23.000 


 Inngangspenger    Kr 16.000 
 Bevertning (middag, samt et enklere  Kr 18.000 
 måltid på hjemreisen)                    
                                                                                                                       
 Sum                       Kr 57.000 


Nordre Aker Røde Kors Vedlegg til søknad om frivillighetsmidler


for tiltaket <<Utvil<lingshemmede, dagstur


Morodalsfestivalen».


Spesifisert budsjett


INNTEKTER:


Tilskudd fra medlemskontingent Kr 27.000


UTGIFTER:
Transport Kr 23.000


Inngangspenger Kr 16.000
Bevertning (middag, samt et enklere Kr 18.000
måltid på hi emreisen)


Sum Kr 57.000







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-EWZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EWZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:13.01.2015 10:21


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Kjelsås IL


Organisasjonsnummer 975663450


Kontonummer 94920514760


Kontoinnehaver Kjelsås IL


Internettside kjelsaas.no


Postadresse Neptunveien 8 - 12, postboks 13, Kjelsås


Postnummer 0411


Poststed Oslo


Kontaktperson Bodil Hunnålvatn Haagenen


Fasttelefon 22225003


Mobilnummer 90019614


E-post (kvittering
sendes hit)


kontoret@kjelsaas.no


Gjenta e-post kontoret@kjelsaas.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—EWZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 13.01.2015 10:21


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Kjelsås IL


navn


Organisasjonsnummer 975663450


Kontonummer 949205 14760


Kontoinnehaver Kjelsås IL


Internettside kj elsaas.no


Postadresse Neptunveien 8  — 12, postboks 13, Kjelsås


Postnummer 041 1


Poststed Oslo


Kontaktperson Bodil Hunnålvatn Haagenen


F asttelefon 22225003


Mobilnummer 90019614


E-post (kvittering kontoret@kj elsaas.no


sendes hit)


Gjenta e-post kontoret@kj elsaas.no


Svarkvittering


Bekreftelse
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 190000


Navn på tiltaket Idrettsskole/Alpinfestival og svømming IPU


Beskrivelse av tiltaket Søknaden inneholder 3 forskjellige tiltak for 2015. Alle tiltakene er registrert under
Kjelsås IL sitt hoved organisasjonsnummer. Alpin søker om støtte til gjennomføring av
alpinfestival i Grefsenkleiva. Se vedlagt beskrivelse av prosjektet. 
IPU søker om å dekke kostnaden til svømmehall med hallvakt. Det er tiltak som har
pågått i flere år. Svømming er en fysisk aktivitet som bidrar til å holde medlemmene
fysisk rustet til å møte hverdagen. Se vedlagt beskrivelse av prosjektet. 
Allidrett sammen med Alpin ønsker å utvikle idrettskole som favner alle idretts grupper
i klubben. Det kreves utstyr og tilrettelegging. Hele Kjelsås IL vil ha glede av dette
prosjektet, da det vil generere flere barn som i dag faller utenfor fordi de ikke ønsker
å spesialisere idrett for tidlig. Det vil bli lagt opp til allsidig aktivitet med hjelp fra
klubbens etablerte grupper. Se vedlagt beskrivelse av søknaden.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 5 år til 20 år, Jenter og gutter.


Antall deltakere. 800


Geografisk område Grefsen/Kjelsås


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Frivilligheten er vanskelig å måle da prosjektene oppfordrer foreldre til å stille som
frivillig. Vanligvis stiller foreldre villig opp, men det gjerne på kort varsel Klubben
bidrar med allerede engasjerte frivillige.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Søknad om frivillighetsmidler 2015, Kjelsås IL.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


BODIL HUNNÅLVATN HAAGENSEN


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 190000


Navn påtiltaket Idrettsskole/Alpinfestival og svømming IPU


Beskrivelse av tiltaket Søknaden inneholder 3 forskjellige  tiltak  for 2015. Alle tiltakene er registrert under


Kjelsås IL sitt hoved organisasjonsnummer. Alpin søker om støtte til gjennomføring av


alpinfestival  i  Grefsenkleiva. Se vedlagt beskrivelse av prosjektet.


IPU søker om å dekke kostnaden til svømmehall med hallvakt. Det er tiltak som har


pågått  i  flere år. Svømming er en fysisk aktivitet som bidrar til å holde medlemmene


fysisk rustet til å møte hverdagen. Se vedlagt beskrivelse av prosjektet.


Allidrett sammen med Alpin ønsker å utvikle idrettskole som favner alle idretts grupper


i klubben. Det kreves utstyr og tilrettelegging. Hele Kjelsås IL vil ha glede av dette


prosjektet, da det vil generere flere barn som  i  dag faller utenfor fordi de ikke ønsker


å spesialisere idrett for tidlig. Det vil bli lagt opp til allsidig aktivitet med hjelp fra


klubbens etablerte grupper. Se vedlagt beskrivelse av søknaden.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 5 år til 20 år, Jenter og gutter.


Antall deltakere. 800


Geografisk område Grefsen/Kjelsås


Beskrivelse av den Frivilligheten er vanskelig å måle da prosjektene oppfordrer foreldre til å stille som


frivillige innsatsen  i frivillig. Vanligvis stiller foreldre villig opp, men det gjerne på kort varsel Klubben


tiltaket bidrar med allerede engasjerte frivillige.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til  søknaden


Budsjett for  tiltaket  det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Søknad om frivillighetsmidler 2015, Kjelsås IL.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten BODIL HUNNÅLVATN HAAGENSEN


SOHI
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OSLO ALPINFESTIVAL 2015, BUDSJETT


INNTEKTER


Dagskort 10 580


Deltakeravgift 54 000


Etteranmeldelser 0


Program 4 000


Lodd 0


Kiosk 30 000


Sponsorer: 50 000


Svendsen Eksos 10 000


TBN 10 000


TBN 10 000


Autoforum 5 000


Oslo Skisenter 2 000


Torshov 0


Tine 10 000


SUM INNTEKTER 195 580


KOSTNADER


Oppgradering av tidtagerutstyr 90 000


Målportal 15 000


Sikkerhetsnett 5 000


Corbets Promotion 28 000


Oslo SkisenterDagskort 12 000


Clas Ohlson div utstyr 1 500


Yello program 3 000


Storcash kioskvarer 15 000


Tvist Bannere 5 000


Atomic Soul Lyd /transport/Truls 10 000


Skyline lydesign/sermoni 4 800


Speaker 5 900


Fotograf 10 500


Premier og nummer 50 000


Cado Booking TBN 25 000


Cado Booking TBN 25 000


Artist TBN 50 000


Avab CAC Produksjon 35 000


Tine Varer 9 000


Div varer 1 000


Trollvann Bevertning 2 000


SUM KOSTNADER 402 700


Resultat OAF 2015 -207 120


Søkt støtte 120 000


Restfinansiering -87 120







72000


16000


88000


35000


Hall/baneleie 32000


50000


25000


142000


-54000


50000


Inntekter


0


0


20000


2000


22000


Utgifter


0


20000


2000


22000


Leie svømmehall


Lønn


Tilsynsvakt


Totalt


Frivillighetsmidler


Egeninnsats Kjelsås IL


IPU svømmehall budsjett 2015


Deltakeravgift


Oppstartsstøtte


Totalt


Totalt


Resultat


Søkt støtte 


Kostnader


Lønn


Utstyr


Markedsføring


Idettsskole Budsjett 2015


Inntekter


Deltageravgift


Oppstartstøtte 


Frivillighetsmidler


Totalt











Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-DJZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DJZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:13.01.2015 10:42


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Kjelså IL, Langrenn


Organisasjonsnummer 983268846


Kontonummer 94920514841


Kontoinnehaver Kjelså IL,Langrenn


Internettside kjelsaas.no


Postadresse Neptunveien 8 - 12, Postboks 13, Kjelsås


Postnummer 0411


Poststed Oslo


Kontaktperson Bodil Hunnålvatn Haagensen


Fasttelefon 22225003


Mobilnummer 90019614


E-post (kvittering
sendes hit)


kontoret@kjelsaas.no


Gjenta e-post kontoret@kjelsaas.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DJZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 13.01.2015 10:42


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Kjelså IL, Langrenn


navn


Organisasjonsnummer 983268846


Kontonummer 949205 14841


Kontoinnehaver Kj elså lL,Langrenn


Internettside kj elsaas.no


Postadresse Neptunveien 8  -  12, Postboks 13, Kjelsås


Postnummer 041 1


Poststed Oslo


Kontaktperson Bodil Hunnålvatn Haagensen


F asttelefon 22225003


Mobilnummer 90019614


E-post (kvittering kontoret@kj elsaas.no


sendes hit)


Gjenta e-post kontoret@kj elsaas.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 37050


Navn på tiltaket Produksjon av kunstsnø på Langsetløkka


Beskrivelse av tiltaket Kjelsås Langrenn har anskaffet snøkanoner til anlegget på Linderudkollen, som
ikke kan benyttes før neste sesong. Dette skyldes forsinkelser ved oppstart på
Linderudkollen. Langrennsgruppa ønsker derfor, hvis værforholdene tilsier det, å
benytte to kanoner til produksjon av kunstsnø på Langsetløkka. Dette er et tiltak som vil
komme skiløpere, skolebarn og andre barn i organisert og uorganisert lek til gode. Alle
tillatelser er innhentet.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn alle aldere og kjønn


Antall deltakere. 3000


Geografisk område Lansetløkka


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Langrenn har stor aktivitet av frivillige som er foreldrebassert. Frivillige vil spre snøen
og tirettelegge for supre skiforhold på løkka.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Frivillighetsmidler BNA,langrenn.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


BODIL HUNNÅLVATN HAAGENSEN


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 37050


Navn påtiltaket Produksj on av kunstsnø påLangsetløkka


Beskrivelse av tiltaket Kjelsås Langrenn har anskaffet snøkanoner  til  anlegget påLinderudkollen, som


ikke kan benyttes før neste sesong. Dette skyldes forsinkelser ved oppstart på


Linderudkollen. Langrennsgruppa ønsker derfor, hvis værforholdene tilsier det, å


benytte to kanoner til produksjon av kunstsnø på Langsetløkka. Dette er et tiltak som vil


komme skiløpere, skolebarn og andre barn  i  organisert og uorganisert lek til gode. Alle


tillatelser er innhentet.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn alle aldere og kjønn


Antall deltakere. 3000


Geografisk område Lansetløkka


Beskrivelse av den Langrenn har stor aktivitet av frivillige som er foreldrebassert. Frivillige vil spre snøen


frivillige innsatsen  i og tirettelegge for supre skiforhold på løkka.


tiltaket


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til  søknaden


Budsjett for  tiltaket  det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El F rivillighetsmidler BNA,langrenn.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten BODIL HUNNÅLVATN HAAGENSEN


SOIH
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Beregnet kostnad for produksjon av kunstsnø på Langsetløkka: 
 
1. Strøm, 90 øre/kwt inkl. mva kr. 7.000,- 
2. Vannforbruk, inntil 5m3/t. Kr.10,21 inkl. mva. pr. m3 « 12.200,- 
3. Sikringsskap « 6.500,- 
4. Leie av sikringsskap « 350,- 
5. Rørleggerkostnader, materiell og arbeid « 5.000,- 
6. Elektriker, arbeid « 3.000,- 
7. Diverse uforutsett « 3.000,- 
 
Total budsjettert kostnad kr.37.050,- 







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EXZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:13.01.2015 10:56


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Kjelsås IL. Fotball


Organisasjonsnummer 983268870


Kontonummer 94920514809


Kontoinnehaver Kjelså IL, Fotball


Internettside kjelsaas.no


Postadresse Neptunveien 8 - 12, Postboks 13, Kjelsås


Postnummer 0411


Poststed o


Kontaktperson Bodil Hunnålvatn Haagensen


Fasttelefon 22225003


Mobilnummer 90019614


E-post (kvittering
sendes hit)


kontoret@kjelsaas.no


Gjenta e-post kontoret@kjelsaas.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—EXZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 13.01.2015 10:56


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Kjelsås IL. Fotball


navn


Organisasjonsnummer 983268870


Kontonummer 949205 14809


Kontoinnehaver Kj elså lL, Fotball


Internettside kj elsaas.no


Postadresse Neptunveien 8  -  12, Postboks 13, Kjelsås


Postnummer 041 1


Poststed o


Kontaktperson Bodil Hunnålvatn Haagensen


F asttelefon 22225003


Mobilnummer 90019614


E-post (kvittering kontoret@kj elsaas.no


sendes hit)


Gjenta e-post kontoret@kj elsaas.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 45000


Navn på tiltaket Lørdagstreffen og Ballfangernett


Beskrivelse av tiltaket Lørdagstreffen skal være et sted der jenter og gutter i barnefotballen (5-12år) kan treffes
hver lørdag formiddag til en frivillig trening i perioden april 2014 til desember. Nytt av
året vil være et parallelt tilbud til voksne i nærområdet som ønsker å treffes for å trene
fotball, men ikke ønsker å delta ved noen av våre lagstilbud.  
Tilbudet er gratis for alle deltakere. 


Ballfangernett  Kjelsåsmyra 
Kjelsås Fotball har for egen regning (800 000,-) anlagt kunstgress i Kjelsåsmyra.  
Banen benyttes av Kjelsås Skole og barnehager i nærområdet på dagtid og av
barnefotballen på ettermiddag og kveld. 
Se vedlagt info. om tiltakene.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn aller aldere og kjønn


Antall deltakere. 3000


Geografisk område Grefsen / Kjelsås


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Begge prosjektene er bassert på frivillighet. Fotball har en stor gruppe foreldre og
trener som bidrar frivillig til å holde områden i ryddig og god stand. Uten dem ville
områden klubben i dag bruker til idrett forfalle fort. Ballfangernett er viktig for at ikke
utenforstående skal bli skadelidenede. 
Klubben organiserer idrett for nesten 3500 barn og voksen på et relativt lite område. Det
krever stor innsats fra frivilligen.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Frivilligehtsmidler fotball 2015.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


BODIL HUNNÅLVATN HAAGENSEN


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 45000


Navn påtiltaket Lørdagstreffen og Ballfangernett


Beskrivelse av tiltaket Lørdagstreffen skal være et sted der jenter og gutter i barnefotballen (5-l2år) kan  treffes


hver  lørdag formiddag til  en  frivillig trening i perioden april 2014 til  desember.  Nytt av


året vil  være  et parallelt tilbud til voksne i nærområdet  som  ønsker å  treffes  for å trene


fotball, men  ikke ønsker å delta  ved  noen av våre lagstilbud.


Tilbudet er gratis  for  alle deltakere.


Ballfangernett Kjelsåsmyra


Kjelsås Fotball har  for  egen regning (800  000,-) anlagt kunstgress i Kjelsåsmyra.


Banen benyttes av Kjelsås Skole og barnehager i nærområdet på dagtid og av


barnefotballen på ettermiddag og kveld.


Se vedlagt info. om tiltakene.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn aller aldere og kjønn


Antall deltakere. 3000


Geografisk område Grefsen/ Kjelsås


Beskrivelse av den Begge prosjektene er bassert på frivillighet. Fotball har en stor gruppe foreldre og
frivillige innsatsen i trener som bidrar frivillig til å holde områden i ryddig og god stand. Uten dem ville


tiltaket områden klubben i dag bruker til idrett forfalle fort. Ballfangernett er viktig for at ikke


utenforstående skal bli skadelidenede.


Klubben organiserer idrett for nesten 3500barn og voksen på et relativt lite område. Det


krever stor innsats fra frivilligen.


Er  det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El F rivilligehtsmidler fotball 20 l  5 .docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift  av  den som søker.


lnnlogget hos lD-porten  BODIL  HUNNÅLVATN  HAAGENSEN


SOIH
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Lørdagstreffen 
Utgifter kr 10.000 til utstyr o.l. 
 
Ballfangenett 
Total kostnad kr. 80.000,- 
 
 







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EYZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:13.01.2015 13:10


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Gøy på loftet


Kontonummer 13150100962


Kontoinnehaver Bydel Nordre Aker


Internettside www.abelloftet.no


Postadresse Pb 4433 Nydalen


Postnummer 0403


Poststed Oslo


Kontaktperson Kjetil F. Wevling


Mobilnummer 99155304


E-post (kvittering
sendes hit)


kjetil.wevling@bna.oslo.kommune.no


Gjenta e-post kjetil.wevling@bna.oslo.kommune.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—EYZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 13.01.2015 13:10


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Gøy på loftet


navn


Kontonummer 13 150100962


Kontoinnehaver Bydel Nordre Aker


lntemettside WWW.abelloftet.no


Postadresse Pb 4433 Nydalen


Postnummer 0403


Poststed Oslo


Kontaktperson Kjetil F. Wevling


Mobilnummer 99155304


E-post (kvittering kjetil.Wevling@bna.oslo.kommune.no


sendes hit)


Gjenta e-post kjetil.Wevling@bna.oslo.kommune.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 65000


Navn på tiltaket Gøy på loftet 2015


Beskrivelse av tiltaket Kultursløyfa startet i samarbeid med Kulturenheten i bydelen opp Gøy på loftet
høsten 2014. Målet var å tilby barn og unge i området gode, spennende forestillinger
og kunstverksteder til en billig penge. Prisen ble satt til kr. 50,- slik at foreldrenes
økonomien ikke skulle være noe hinder for at ungene skal få oppleve kunst og kultur.
Arrangementen var denne høst veldig populære og de fleste var utsolgt.  


I 2015 planlegger vi 12 arrangement fordelt på vår- og høstsemesteret. Det
vil blir både forestillinger med musikk, fortelling og teater i tillegg til ulike
kunsthåndverkverksteder.  


Følgende er planlagt: Fuglehusverksted,opera og ballett for de minste i samarbeid
med Den Norske Opera og Ballett, Det er sant at jeg fant,Spikkeverksted med pil og
bue,Pling i bollen,dans for foreldre og barn, . klassisk musikk for barn,skyggeteater
verksted,grafikk verskted og juleforestillingen Nussen & Gluggen. 


Arrangementen promteres ved å dele ut hefte på skoler, i nabolaget og barnehager, på
ulike kulturkalendere på nett, Abelloftet sin nettside, Facebook m.m. 


Gøy på loftet har blitt svært populært og vi håper dere vil fortsette å støtte arrangement
til glede for mange hundre barn!


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 2-15 år. Begge kjønn.


Antall deltakere. 450


Geografisk område Nordre Aker og tilstøtende områder


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Vi har en egen arbeidsgruppe på 5 frivillige som arbeider med å planlegge arrangement,
promotere og under selve gjenommføringen. Vi har møter omtrent hver 6. uke og alle
jobber med arrangement på ulike vis i mellomtiden. Frivillige deler også ut programmet
i postkasser i nabolaget, henge opp plakater, promotere på Facebook samt i lokalpressen
og hjelper til med å gjøre klart til arrangementen og med selve gjennomføringen +
ryddig og vask. I tillegg bidrar Kulturenheten med sølnadsskriving, økonomi og en del
praktisk arbeid. Anslått timer frivillig ansatt har vi kalkulert til 80 timer i 2015, men det
kan fort bli mye mer.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Norsk Kulturråd


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 65000


Navn påtiltaket Gøy påloftet 2015


Beskrivelse av  tiltaket  Kultursløyfa  startet i  samarbeid med Kulturenheten  i  bydelen opp Gøy på loftet


høsten 2014.  Målet  var å  tilby barn og unge i området gode, spennende forestillinger


og kunstverksteder  til  en billig penge. Prisen ble  satt til  kr. 50,- slik at  foreldrenes


økonomien  ikke  skulle være noe hinder for  at  ungene skal få oppleve kunst og kultur.


Arrangementen var denne høst veldig populære og de fleste var utsolgt.


l 2015 planlegger vi 12 arrangement fordelt på vår- og høstsemesteret. Det


vil blir både forestillinger med musikk, fortelling og teater  i  tillegg til ulike


kunsthåndverkverksteder.


Følgende er planlagt: Fuglehusverksted,opera og ballett for de minste  i  samarbeid


med Den Norske Opera og Ballett, Det er sant at jeg fant,Spikkeverksted med pil og


bue,Pling i  bollen,dans for foreldre og barn, .  klassisk  musikk for barn,skyggeteater


verksted,grafikk verskted og juleforestillingen Nussen & Gluggen.


Arrangementen promteres ved å dele ut hefte på skoler, i  nabolaget og barnehager, på


ulike kulturkalendere på nett, Abelloftet sin nettside, Facebook m.m.


Gøy på loftet har blitt svært populært og vi håper dere vil fortsette åstøtte arrangement


til glede for mange hundre barn!


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 2-15 år. Begge kjønn.


Antall deltakere. 450


Geografisk område Nordre Aker og tilstøtende områder


Beskrivelse av den Vi  har en egen arbeidsgruppe på5 frivillige som arbeider med åplanlegge arrangement,


frivillige innsatsen  i promotere og under selve gjenommføringen.  Vi  har møter omtrent hver 6. uke og alle


tiltaket jobber med arrangement påulike vis  i  mellomtiden. Frivillige deler også ut programmet


i  postkasser  i  nabolaget, henge opp plakater, promotere påFacebook samt  i  lokalpressen


og hjelper til med ågjøre klart til arrangementen og med selve gjennomføringen +


ryddig og vask. l tillegg bidrar Kulturenheten med sølnadsskriving, økonomi og en del


praktisk arbeid. Anslått timer frivillig ansatt har vi kalkulert til 80 timer  i  2015, men det


kan fort bli mye mer.


Er det søkt om støtte  J a


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Norsk Kulturråd


støtte tidligere?
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Gøy på Loftet - Budsjett 2015.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


KJETIL FAGERLUND WEVLING


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Gøy på Loftet  -  Budsjett 2015.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos lD-porten KJETIL FAGERLUND WEVLING


som


BNA301-EYZZ


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  Ol
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GØY PÅ LOFTET - BUDSJETT 2015


INNTEKTER


Støtte Frivillinghetsmidler Bydel Nordre Aker 65000


Støtte Norsk Kulturråd 40000


Egeninnsats Kultursløyfa 16000


Egeninnsats Bydel Nordre Aker 70000


Deltakeravgift/billettinntekter 24500
Inntekter fra kafé 5000


Sum inntekter 220500


UTGIFTER


Arbeidstimer Kultursløyfa* 16000


Arbeidstimer Kulturenheten** 65000


Lønn kafémedarbeidere 8500


Lønn ekstrahjelp 10500


Honorar Grafikkverksted 4500


Honorar Dans for foreldre og barn 0


Honorar Skyggeteater verksted 10000


Honorar Mini-serie med opera og ballett (4arr.) 24000
Honorar Det er sant at jeg fant 11000


Honorar Plingi bollen 15000


Honorar Spikkeverksted pil & bue 3500


Honorar Nusse & Gluggen 10000


Honorar klassisk musikk for barn 15000


Honorar barneteater forestilling 12000


Utgifter Fuglehus verksted 1500


Plakater, program og flyers 10000


Diverse 4000


Sum utgifter 220500


* 80 timer frivillig innsats x 200 pr. time


** 10 % stilling inkl. sosiale kostnader til adm. av tilbudet







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DKZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:13.01.2015 13:41


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Mental Helse Nordre Aker


Organisasjonsnummer 992396059


Kontonummer 05396033595


Kontoinnehaver Mental Helse Nordre Aker


Internettside www.mentalhelse.no


Postadresse Midtoddveien 14


Postnummer 0494


Poststed Oslo


Kontaktperson Ingrid Salmi


Mobilnummer 40243572


E-post (kvittering
sendes hit)


nordreaker@mentalhelse.no


Gjenta e-post nordreaker@mentalhelse.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DKZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 13.01.2015 13:41


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Mental Helse Nordre Aker


navn


Organisasjonsnummer 992396059


Kontonummer 05 396033595


Kontoinnehaver Mental Helse Nordre Aker


lntemettside WWW.mentalhelse.no


Postadresse Midtoddveien 14


Postnummer 0494


Poststed Oslo


Kontaktperson Ingrid Salmi


Mobilnummer 40243572


E-post (kvittering nordreaker@mentalhelse.no


sendes hit)


Gjenta e-post nordreaker@mentalhelse.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 20000


Navn på tiltaket HVORDAN LEVE ET BRA LIV MED PSYKOLOGISKE UTFORDRINGER


Beskrivelse av tiltaket Vi i Mental Helse Nordre Aker har ideer om dette. I den forbindelse søker vi bydelen
om frivillighetsmidler som skal komme beboerne i bydel Nordre Aker til gode. 
Vi holder til på kafe 21 Aktivitetshus i Midtoddveien 14.  
Våre ideer er som følgende: 
Opplæring og opplysning innefor  psykiske helse. Da kunne vi tenke oss å holde
temakvelder med en foredragsholder som er kompetent på området. Disse vil da finne
sted på kafe 21.  Vi er spesielt opptatt av utvikling av brukerkompetanse.  


Fysisk aktivitet.   Erfaringsmessig er brukerne på forskjellige nivåer innen for fysisk
konstitusjon. Derfor er ofte motivasjonen også ulik.  Vi vet at fysisk aktivitet både
forebygger og faktisk kan helbrede psykisk sykdom. Derfor vil vi legge til rette for at
alle kan bli med. Det skal være gøy og sosialt og utfordringene tilpasset til forskjellige
nivåer. Vi har lyst å søke midler til overnatting på hytter i Nordmarka. Leie inn en
trenings instruktør  som kan være en motivasjon til å fortsette med fysisk aktivitet i
hverdagen.


Type tiltak: Helse og velferd


Alder/kjønn 30 år til 65 år , begge kjønn


Antall deltakere. 15


Geografisk område bydel Nordre Aker


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Mental Helse Nordre Aker mottar ingen økonomisk kompensasjon for arbeidet vi gjør.
Vi stiller opp som turledere og koordinatorer for prosjektet. For å kunne gjennomføre
ovennevnte prosjekt er vi derfor avhengig av økonomisk støtte.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett.wps


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


INGRID SALMI


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 20000


Navn på tiltaket HVORDAN LEVE ET BRA LIV MED PSYKOLOGISKE UTFORDRINGER


Beskrivelse av tiltaket Vi i  Mental  Helse Nordre Aker har ideer om  dette.  I den forbindelse søker vi bydelen


om frivillighetsmidler som skal komme beboerne i bydel Nordre Aker til gode.


Vi holder til påkafe 21 Aktivitetshus i Midtoddveien 14.


Våre ideer er som følgende:


Opplæring og opplysning innefor psykiske helse. Da kunne vi tenke oss å holde


temakvelder med en foredragsholder som er kompetent på området. Disse vil da finne


sted på kafe 21. Vi er spesielt opptatt av utvikling av brukerkompetanse.


Fysisk aktivitet. Erfaringsmessig er brukerne på forskjellige nivåer innen for fysisk


konstitusjon. Derfor er ofte motivasjonen også ulik. Vi vet at fysisk aktivitet både


forebygger og faktisk kan helbrede psykisk sykdom. Derfor vil vi legge til rette for at


alle kan bli med. Det skal være gøy og sosialt og utfordringene tilpasset til forskjellige


nivåer. Vi har lyst å søke midler til overnatting på hytter i Nordmarka. Leie inn en


trenings instruktør som kan være en motivasjon til å fortsette med fysisk aktivitet i


hverdagen.


Type tiltak: Helse og velferd


Alder/kjønn 30år til 65 år , begge kjønn


Antall deltakere. 15


Geografisk område bydel Nordre Aker


Beskrivelse av den Mental Helse Nordre Aker mottar ingen økonomisk kompensasjon for arbeidet vi gjør.


frivillige innsatsen i Vi stiller opp som turledere og koordinatorer for prosjektet. For å kunne gjennomføre


tiltaket ovennevnte prosjekt er vi derfor avhengig av økonomisk støtte.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsj ett.Wps


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten INGRID SALMI


SOl’I1
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Budsjett for frivillighetsmidler 2015 
 
 
 
HVORDAN LEVE ET BRA LIV MED 
PSYKOLOGISKE UTFORDRINGER 


Kostnader  


Tur til Kobberhaugshytten  
Overnatting + bespisning for 10 
personer 
http://kobberhaughytta.turistforeningen.no/ind
ex.php?fo_id=9329 


10.000 kr 


Opplæring og opplysning innefor  
psykiske helse 
Temakvelder med en 
foredragsholder 
 
Lettere servering inkludert 
Treningsinstruktør  
 
 


5000 kr 
 
 
 
 
 
5000 kr 


 = 20.000 kr  


 







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FAZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:13.01.2015 14:28


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Ullevål Idrettslag


Organisasjonsnummer 975616592


Kontonummer 70560501925


Kontoinnehaver Ingeborg M. Røland Hansen


Internettside www.uil.no


Postadresse Postboks 3901 U.H.


Postnummer 0805


Poststed Oslo


Kontaktperson Rune Indrevoll


Mobilnummer 92897135


E-post (kvittering
sendes hit)


rune_indrevoll@hotmail.com


Gjenta e-post rune_indrevoll@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—FAZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 13.01.2015 14:28


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Ullevål Idrettslag


navn


Organisasjonsnummer 975616592


Kontonummer 70560501925


Kontoinnehaver lngeborg M. Røland Hansen


lntemettside WWW.uil.no


Postadresse Postboks 3901 U.H.


Postnummer 0805


Poststed Oslo


Kontaktperson Rune lndrevoll


Mobilnummer 92897135


E-post (kvittering rune_indrevoll@hotmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post rune_indrevoll@hotmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 100000


Navn på tiltaket Bandy som breddeidrett i bydelen


Beskrivelse av tiltaket Ullevål Bandy har en lang og stolt historie i en liten idrett. Etter etablering av egen
kunstisbane i 2010 har muligheten til å tilby barneidrett økt betydelig, men rekruttering
krever dedikert fokus og kontinuitet. I dag har klubben lag i de fleste aldersbestemte
klasser, men potensialet er betydelig større. For å gi et tilbud til flere vil klubben starte
et dedikert prosjekt over to år for å strukturere barnearbeidet i en rekke dimensjoner,
eks. innen trenerutvikling, sosiale programmer, fokus på jenter i alderen 11-16 år,
fremmedspråklige etc. Bandy er en vinteridrett som foregår utendørs, i all slags vær, og
er en lagsport som skaper gode sosiale strukturer og samhold i nærmiljøet. Prosjektet
vil fokusere på å utvikle gode ledere, sunne holdninger, inkluderende miljø både sosialt,
kulturelt og sportslig, samt være et samlingspunkt i nærmiljøet. I aldersgruppen 11-16
faller mange barn ut av organiserte aktiviteter, og prosjektet har som ambisjon å få flere
barn i sunn aktivitet hele året. 


Hensikt med å ha en slik satsing: 


En inviterende, strukturert og god rekrutteringsprosess er nøkkelen til å få
flere til å begynne med bandy og få delta i denne spennende og morsomme
idretten. Rekrutteringen må rette seg både mot foreldre og barn. Ullevåls største
mulighet fremover ligger i økt rekruttering og dermed sikre robuste lag på alle
alderstrinn. 


Aktivt opplysningsarbeid i nærmiljøet, spesielt mot barn med fremmedkulturell
bakgrunn som ikke er vant med vinteridrett 
Sikre tilgang til utstyr / bruktbørs og andre tiltak for at bandy kan være et
lavterskeltilbud 


Gjennom ekstra midler øke banekapasitet ved leie av nye arealer, styrke kapasitet på
nødvendig utstyr, samt informasjonsarbeid og engasjere flere trenere.


Type tiltak: Idrett og friluftsliv


Alder/kjønn 10 - 16 Jenter og gutter


Antall deltakere. 200


Geografisk område Nordre Aker


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Budsjettet er basert på følgende frivillige innsats: 
Prosjektledelse (100timer) 
Trenerhåndbok (200t) 
Rekruttering (50t) 
Informasjonsarbeid (40t) 
Spillerutvikling/trenerkompetanse (500t) 
Koordinering (50t) 
Sosiale aktiviter (240t)


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 100000


Navn på tiltaket Bandy som breddeidrett i bydelen


Beskrivelse av tiltaket Ullevål Bandy har en lang og stolt historie i en liten idrett. Etter etablering av egen


kunstisbane i 2010 har muligheten til å tilby barneidrett økt betydelig, men rekruttering


krever dedikert fokus og kontinuitet. l dag har klubben lag i de fleste aldersbestemte


klasser, men potensialet er betydelig større. For å gi et tilbud til flere vil klubben starte


et dedikert prosjekt over to år for å strukturere barnearbeidet i en rekke dimensjoner,


eks. innen trenerutvikling, sosiale programmer, fokus påjenter i alderen l l-16 år,


fremmedspråklige etc. Bandy er en Vinteridrett som foregår utendørs, i all slags vær, og


er en lagsport som skaper gode sosiale strukturer og samhold i nærmiljøet. Prosjektet


vil fokusere på å utvikle gode ledere, sunne holdninger, inkluderende miljø både sosialt,


kulturelt og sportslig, samt være et samlingspunkt i nærmiljøet. l aldersgruppen ll-16


faller mange barn ut av organiserte aktiviteter, og prosjektet har som ambisjon å få flere


barn i sunn aktivitet hele året.


Hensikt med å ha en slik satsing:


En inviterende, strukturert og god rekrutteringsprosess er nøkkelen til å få


flere til å begynne med bandy og få delta i denne spennende og morsomme


idretten. Rekrutteringen må rette seg både mot foreldre og barn. Ullevåls største


mulighet fremover ligger i økt rekruttering og denned sikre robuste lag på alle


alderstrinn.


Aktivt opplysningsarbeid i nærmiljøet, spesielt mot barn med fremmedkulturell


bakgrunn som ikke er vant med Vinteridrett


Sikre tilgang til utstyr / bruktbørs og andre tiltak for at bandy kan være et


lavterskeltilbud


Gjennom ekstra midler øke banekapasitet ved leie av nye arealer, styrke kapasitet på


nødvendig utstyr, samt informasjonsarbeid og engasjere flere trenere.


Type tiltak: ldrett og friluftsliv


Alder/kjønn 10-  16 Jenter og gutter


Antall deltakere. 200


Geografisk område Nordre Aker


Beskrivelse av den Budsjettet er basert på følgende frivillige innsats:


frivillige innsatsen i Prosjektledelse (l00timer)


tiltaket Trenerhåndbok (200t)
Rekruttering (50t)


lnfonnasjonsarbeid (40t)


Spillerutvikling/ trenerkompetanse (500t)


Koordinering (50t)


Sosiale aktiviter (240t)


Er det søkt om støtte  J a


for tiltaket andre


steder?
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen, men har fått avslag.


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


RUNE INDREVOLL


Hvis ja, hvor er det søkt Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen, men har fått avslag.


støtte  tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsj ett.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten RUNE INDREVOLL


SOII1


å* Bydel Nordre Aker Postadr:


Postboks 4433


Nydalen


0403  Oslo


Telefonnummer


Telefaksnummer


E-post:


BNA30  1 -FAZZ


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no
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Budsjett "Bandy som breddeidrett i bydelen"


Inntekter 2015 2016 Sum


Eventuell ekstern støtte


Støtte fra Klubbens egne midler 30000 30000 60000


Andre inntekter, eksterne dugnader 50000 50000 100000


Sum inntekter 80000 80000 160000


0


Utgifter 0


Baneleie tilleggsarealer 35000 35000 70000


Ikke-personlig utstyr 15000 10000 25000


Treningsutstyr på is 25000 0 25000


Kompensasjon treningsavgift* 40000 50000 90000


Trenergodtgjørelse 21000 21000 42000


Støtte sosiale tiltak, eks. julefest 4000 4000 8000


Web og informasjon, trykking 3000 3000 6000


Sum utgifter 143000 123000 266000


Driftsresultat ekskl. ekstern støtte -63000 -43000 -106000


* Basert på søknad fra familer med lav inntekt


Budsjett "Bandy som breddeidrett  i  bydelen


Inntekter


Eventuell ekstern støtte


Støtte fra Klubbens egne midler


Andre inntekter, eksterne dugnader


Sum inntekter


Utgifter


Baneleie tilleggsarealer


Ikke-personlig utstyr


Treningsutstyr på is


Kompensasjon treningsavgift*


Trenergodtgjørelse


Støtte sosiale tiltak, eks. julefest


Web og informasjon, trykking


Sum utgifter


Driftsresultat ekskl. ekstern støtte


* Basert på søknad fra familer med lav inntekt


2015


30000


50000


80000


35000


15000


25000


40000


21000


4000


3000


143000


-63000


2016 Sunw


30000 60000


50000 100000


80000 160000


0


0


35000 70000


10000 25000


0 25000


50000 90000


21000 42000


4000 8000


3000 6000


123000 266000


-43000 -106000







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FBZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:13.01.2015 16:00


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Oslo Idrettslag Svømming


Organisasjonsnummer 983 255 388


Kontonummer 8200.01.45757


Kontoinnehaver Oslo Idrettslag Svømming


Internettside www.oi-svomming.no


Postadresse Pb. 2707 St.hanshaugen


Postnummer 0131


Poststed OSLO


Kontaktperson Joseph Gillen


Mobilnummer 93608651


E-post (kvittering
sendes hit)


joseph@oi-svomming.no


Gjenta e-post joseph@oi-svomming.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—FBZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 13.01.2015 16:00


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Oslo Idrettslag Svømming


navn


Organisasjonsnummer 983 255 388


Kontonummer 8200.01.45757


Kontoinnehaver Oslo Idrettslag Svømming


lntemettside WWW.oi-svomming.no


Postadresse Pb. 2707 St.hanshaugen


Postnummer 0131


Poststed OSLO


Kontaktperson Joseph Gillen


Mobilnummer 93608651


E-post (kvittering joseph@oi-svomming.no


sendes hit)


Gjenta e-post joseph@oi-svomming.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 19722


Navn på tiltaket Åpent dag - Svømming


Beskrivelse av tiltaket Vi ønsker å invitere naboene til Sogn bad til to åpne dager på Sogn bad, hvor man
kan teste de ulike aktivitetene Oslo Idrettslag Svømming tilbyr - den ene dagen vil
det være åpent for alle funksjonsfriske som funksjonshemmede og uavhengig alder.
Dag to vil kun være for funksjonshemmede. I løpet av dagen vil man få mulighet
til å bli bedre kjent med tilbudet som er i Oslo idrettslag svømming, dette er alt fra
Svømmeopplæring, livredning, Vanngym, konkurransesvømming og vannpolo. 


Tilbudet vil være gratis for de som kommer og vare i ca. 2 timer.


Type tiltak: Idrett og friluftsliv


Alder/kjønn 5-40 / menn og kvinner


Antall deltakere. 200


Geografisk område Sogn bad, Ullevål


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


For å kunne gjennomføre et slikt arrangement er vi avhengig av foreldre i klubben som
vil bistå med organiseringen av tilbudene samt drift av kaffe samt levering til kaffen.
Selve gjennomføringen av aktivitetne vil bli gjort av erfarende trenere og instruktører.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett åpen dag.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


KJELL YUSUPHA GILLEN


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 19722


Navn på tiltaket Åpent dag -  Svømming


Beskrivelse av tiltaket Vi ønsker å invitere naboene  til  Sogn bad til  to  åpne dager påSogn bad, hvor man


kan teste de  ulike  aktivitetene Oslo Idrettslag Svømming tilbyr  -  den ene dagen vil


det være åpent for alle funksj onsfriske som funksjonshemmede og uavhengig alder.


Dag to vil kun være for funksjonshemmede. l løpet av dagen vil man få mulighet


til å bli bedre kjent med tilbudet som er  i  Oslo idrettslag svømming, dette er alt fra


Svømmeopplæring, livredning, Vanngym, konkurransesvømming og Vannpolo.


Tilbudet vil være gratis for de som kommer og vare  i  ca.  2  timer.


Type tiltak: ldrett og friluftsliv


Alder/kjønn 5-40 / menn og kvinner


Antall deltakere. 200


Geografisk område Sogn bad, Ullevål


Beskrivelse av den For å kunne gjennomføre  et  slikt arrangement er vi avhengig av foreldre  i  klubben som


frivillige innsatsen  i vil bistå med organiseringen av tilbudene samt drift av kaffe samt levering til kaffen.


tiltaket Selve gjennomføringen av aktivitetne vil bli gjort av erfarende trenere og instruktører.


Er det søkt om støtte  Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til  søknaden


Budsjett for  tiltaket  det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett åpen dag.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten KJELL YUSUPHA GILLEN


SOl’I1
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Budsjett, åpen dag 2015


Inntekter


Frivilighetsmidler 19 722,00  


sum 19 722,00  


Utgifter


leie av basseng 5 472,00     


Lønn trenere/instruktører 14 250,00  inkl. soss.avgifter


sum 19 722,00  


Budsjett, åpen dag 2015


Inntekter


Frivilighetsmidler


sum


Utgifter


Ieie av basseng


Lønn trenere/instruktører


sum


19 722,00


19 722,00


5 472,00


14 250,00 inkl. soss.avgifter


19 722,00







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DLZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:13.01.2015 16:31


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


ullevål idrettslag


Organisasjonsnummer 975616592


Kontonummer 70826375653


Kontoinnehaver ullevål IL v/bjørn jensen


Internettside www.uil.no


Postadresse Kaj Munks vei 7


Postnummer 0855


Poststed oslo


Kontaktperson bjørn jensen


Mobilnummer 99211518


E-post (kvittering
sendes hit)


bjorn.jensen10@getmail.no


Gjenta e-post bjorn.jensen10@getmail.no


Svarkvittering


Bekreftelse Skjemakode:


BNA301


Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


Referansenummer:


BNA301-DLZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 13.01.2015 16:31


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens


navn


Organisasjonsnummer


Kontonummer


Kontoinnehaver


lntemettside


Postadresse


Postnummer


Poststed


Kontaktperson


Mobilnummer


E-post (kvittering


sendes hit)


Gjenta e-post


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


ullevål idrettslag


975616592


70826375653


ullevål IL v/bjørn jensen


WWW.uil.no


Kaj Munks vei 7


0855


oslo


bjøm jensen


99211518


bj orn.j ensen10@getmail.no


bj orn.j ensen10@getmail.no


Bydel NO 1‘d1‘e Aker Po stadr: Telefonnummer
Po stboks 4433 Telefaksnummer


._'§'== Nydalen E-post:


‘I III 0403  Oslo


BNA3 01-DLZZ


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 40000


Navn på tiltaket investeriner Bergbanen/klubbhus


Beskrivelse av tiltaket innlegging av bredbånd til klubbhuset samt sekretariater på Bergbanen for å tilfredstille
rapporteringskrav til Bandyforbundet. 
fornye innbytterbokser Bergbanen opprinnelige ødelagt i storm 2014


Type tiltak: Idrett og friluftsliv


Alder/kjønn 5 -70 år


Antall deltakere. 200


Geografisk område bydel nordre aker


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Ullevål IL dekker halvparten av anskaffelsesutgifter med egne midler


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


frivillighetsmidler 2015 -budsjett.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


BJØRN OTTO JENSEN


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 40000


Navn på tiltaket investeriner Bergbanen/klubbhus


Beskrivelse av tiltaket innlegging av  bredbånd til klubbhuset  samt  sekretariater påBergbanen for å tilfredstille


rapporteringskrav til Bandyforbundet.


fornye innbytterbokser Bergbanen opprinnelige ødelagt i storm 2014


Type tiltak: ldrett og friluftsliv


Alder/kjønn 5 -70 år


Antall deltakere. 200


Geografisk område bydel nordre aker


Beskrivelse av den Ullevål IL dekker halvparten av anskaffelsesutgifter med egne midler


frivillige innsatsen i


tiltaket


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El frivillighetsmidler 2015 -budsjett.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten BJØRN OTTO JENSEN


SOIH
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   ULLEVÅL IL - KLUBBHUSET 


 


 


Budsjett - frivillighetsmidler 2015  


 


Anskaffelse / tilknytning bredbånd til Klubbhuset - kr 30.000 


Bygging av nye innbytterbokser til Bergbanen         ”   50.000 


Totale investeringer                kr  80.000 


Egenandel (50%)                ”    40.000 


søknadssum                kr   40.000 


 


14.1.2015 


 


ULLEVÃL IL - KLUBBHUSET


Budsjett -frivillighetsmidler 2015


Anskaffelse /tilknytning bredbånd til Klubbhuset - kr 30.000


Bygging av nye innbytterbokser til Bergbanen " 50.000


Totale investeringer kr 80.000


Egenandel (50%) " 40.000


søknadssum kr 40.000


14.1.2015







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FCZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:13.01.2015 17:05


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Civitan Club Grefsen Kjelsås


Organisasjonsnummer 993969524


Kontonummer 05302112837


Kontoinnehaver Civitan Club Grefsen Kjelsås


Internettside Civitan


Postadresse Midtoddvn.42


Postnummer 0494


Poststed oslo


Kontaktperson Torild Jensen


Fasttelefon 22158168


Mobilnummer 95181817


E-post (kvittering
sendes hit)


torild27@online.no


Gjenta e-post torild27@online.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—FCZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 13.01.2015 17:05


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Civitan Club Grefsen Kjelsås


navn


Organisasjonsnummer 993969524


Kontonummer 053021 12837


Kontoinnehaver Civitan Club Grefsen Kjelsås


lntemettside Civitan


Postadresse Midtoddvn.42


Postnummer 0494


Poststed oslo


Kontaktperson Torild Jensen


F asttelefon 22158168


Mobilnummer 95181817


E-post (kvittering torild27@online.no


sendes hit)


Gjenta e-post torild27@online.no


Svarkvittering


Bekreftelse
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 20000


Navn på tiltaket Frysja Dans


Beskrivelse av tiltaket Sommeravsluttning med gratis grillmat og drikke, Juleavsluttning med juletallerken og
drikke. Discodans hver torsdag på Frysja 33. Der kommer det mellom 60-70 brukere
med støttekontakter, vi har også en DJ som spiller hver gang.


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn Ingen alderbegrensing og for begge kjønn.


Antall deltakere. 65


Geografisk område Bydel Nordre Aker


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Disco dans for psykisk utviklingshemmede hver torsdag. Vi har også sommeravslutning
og juleavslutning,med medaljer til alle og gratis mat og drikke. Vi er 3 Civitanere hver
torsdag og 5 stk på sommer og juleavslutning.Dette er en viktig møteplass for denne
gruppen barn og ungdom med funksjonshemninger,


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett frivillighets midler 2015.doc


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


TORILD JENSEN


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 20000


Navn på tiltaket Frysja Dans


Beskrivelse av tiltaket Sommeravsluttning med gratis grillmat og drikke, Juleavsluttning med juletallerken og


drikke. Discodans hver torsdag påFrysja 33. Der kommer det mellom 60-70brukere


med støttekontakter, vi har også en DJ som spiller hver gang.


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn lngen alderbegrensing og for begge kjønn.


Antall deltakere. 65


Geografisk område Bydel Nordre Aker


Beskrivelse av den Disco dans for psykisk utviklingshemmede hver torsdag. Vi har også sommeravslutning


frivillige innsatsen i og juleavslutning,med medaljer til alle og gratis mat og drikke. Vi er 3 Civitanere hver


tiltaket torsdag og 5 stk på sommer og juleavslutning.Dette er en viktig møteplass for denne


gruppen barn og ungdom med funksjonshemminger,


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett frivillighets midler 2015 .d0c


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten TORILD JENSEN


SOIH
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Civitan
For  en bedre samfunnsånd 


Bydel Nordre Aker


Postboks 4433 Nydalen


0403 Oslo


Budsjett for Frysja  33  Diskotek


Honorar DJ 2 kvelder kr. 6000,00
Leie av Frysja 33 2 kvelder kr. 3500,00
Gratis servering grillmat og drikke kr. 3900,00


Gratis julemat og drikke kr. l3450,00


Kr. 26850,00


Inngangspenger sommer kr. l600,00
Inngangspenger juleavslutning kr. l600,00


Kr. 3200,00


Utgifter kr, 26850,00


Inntekter kr, 3200,00


Kr. 23650,00


Leder Kasserer


Torild Jensen Roy Jensen


Civitan Club
Navn, adresse, telefonnr, mailadresse.







Civitan
For  en bedre samfunnsånd 


Civitan Club
Navn, adresse, telefonnr, mailadresse.







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-DMZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DMZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:13.01.2015 21:36


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Nordre Aker Røde Kors


Organisasjonsnummer 993509272


Kontonummer 60300544587


Kontoinnehaver Nordre Aker Røde Kors


Postadresse Postboks 97 Kjelsås


Postnummer 0411


Poststed Oslo


Kontaktperson RAGNAR RYENBAKKEN


Mobilnummer 41253739


E-post (kvittering
sendes hit)


raryenbakken@yahoo.no


Gjenta e-post raryenbakken@yahoo.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DMZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 13.01.2015 21 :36


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Nordre Aker Røde Kors


navn


Organisasjonsnummer 993509272


Kontonummer 603 005445 87


Kontoinnehaver Nordre Aker Røde Kors


Postadresse Postboks 97 Kjelsås


Postnummer 041 1


Poststed Oslo


Kontaktperson RAGNAR RYENBAKKEN


Mobilnummer 41253739


E-post (kvittering raryenbakken@yahoo.no


sendes hit)


Gjenta e-post raryenbakken@yahoo.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 20000


Navn på tiltaket Sosiale tiltak/fester for beboere på sykehjem og omsorgsbolig.


Beskrivelse av tiltaket Fester med bevertning og underholdning for beboere på Grefsenhjemmet, Lillohjemmet,
Tåsenhjemmet og Myrer Omsorg +.


Type tiltak: Helse og velferd


Alder/kjønn Vesentlig eldre personer, begge kjønn.


Antall deltakere. 200


Geografisk område Bydel Nordre Aker.


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Forberedelser (inngå avtaler, invitasjoner, registreringer, bestillinger). 
Gjennomføring (10 personer per gang).


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


noafrivsok15b.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


RAGNAR RYENBAKKEN


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 20000


Navn på tiltaket Sosiale tiltak/fester for beboere på sykehjem og omsorgsbolig.


Beskrivelse av tiltaket Fester med bevertning og underholdning for beboere påGrefsenhjemmet, Lillohjemmet,


Tåsenhjemmet og Myrer Omsorg +.


Type tiltak: Helse og velferd


Alder/kjønn Vesentlig eldre personer, begge kjønn.


Antall deltakere. 200


Geografisk område Bydel Nordre Aker.


Beskrivelse av den Forberedelser (inngå avtaler, invitasjoner, registreringer, bestillinger).


frivillige innsatsen i Gjennomføring (10 personer per gang).


tiltaket


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El noafrivsok15b.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten RAGNAR RYENBAKKEN


SOIH
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Nordre Aker Røde Kors Vedlegg til søknad om frivillighetsmidler for 
tiltaket «Sosiale tiltak/fester for beboere på 
sykehjem og omsorgsbolig».   


  
 
Spesifisert budsjett 


 
 INNTEKTER:  


Tilskudd fra medlemskontingent  Kr 32.000 
 
UTGIFTER: 
Bevertning     Kr 49.000 


 Underholdning    Kr   3.000 
                                                                                                                       
 Sum                       Kr 52.000 


Nordre Aker Røde Kors Vedlegg til søknad om frivillighetsmidler for


tiltaket «Sosiale tiltak/fester for beboere på


sykehjem og omsorgsbolig».


Spesifisert budsjett


INNTEKTER:


Tilskudd fra medlemskontingent Kr 32.000


UTGIFTER:


Bevertning Kr 49.000


Underholdning Kr 3.000


Sum Kr 52.000







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DNZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:13.01.2015 22:44


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Disen Strings


Organisasjonsnummer 986.963.731


Kontonummer 1503.16.40382


Kontoinnehaver Disen Strings


Internettside www.disenstrings.no/


Postadresse c/o Kathrine Stene-Johansen, Trollfaret 2


Postnummer 0490


Poststed Oslo


Kontaktperson Kathrine Stene-Johansen


Mobilnummer 99037399


E-post (kvittering
sendes hit)


kathsj@gmail.com


Gjenta e-post kathsj@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DNZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 13.01.2015  22:44


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Disen Strings


navn


Organisasjonsnummer 986963731


Kontonummer 1503.16.40382


Kontoinnehaver Disen Strings


lntemettside Wwwdisenstringsno/


Postadresse c/o Kathrine Stene-Johansen, Trol1faret2


Postnummer 0490


Poststed Oslo


Kontaktperson Kathrine Stene-J ohansen


Mobilnummer 99037399


E-post (kvittering kathsj@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post kathsj@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 26388


Navn på tiltaket Støtte til seminarer og konserter (aktiviteter som er utenom vanlig undervisning).


Beskrivelse av tiltaket Det søkes støtte til å gjennomføre konserter og seminarer i tillegg til vanlig undervining
til enkeltelever og orkesterøvelser for 2015. Semesteravgiften utgjør 2450 kr per
semester og dekker hovedsaklig instruktørutfgifter. Vi ser at semesteravgiften er høy
for enkelte elever og forsøker å holde den på et minimum slik at flest mulig barn har
annledning til å benytte seg av tilbudet uavhengig av foreldrenes inntekt. Imdielertid
har prisene for undervining og dirigereing godt opp og annen støtte har gått ned,
slik at det er lite rom for å arranegre seminarer og konserter innenfor inntektene fra
semesteravgiften. Konserter og seminarer er en viktig del av spilleutvikling, glede
og motivasjonen hos elevene. Ettersom utgifter til seminarer og konserter i liten grad
dekkes av semesteravgiften må dekkes inn gjennom frivilighetsmidler og kafe/lodd
salg i forbindelse med konserter, samt egen andel på turer. Vi legger opp til 1 tur per
år, samt 2 seminaret og 3 konserter per semester, men gjennomføringen er avhengig
av frivillighetsmidler.  Disen Strings er et viktig kultutelt tilbud til barn i bydelen
og kvaliteten er høy da vi leier inn meget dyktige instruktører fra Oslo musikk og
kulturskole. I høst har vi hatt 10 barn på venteliste som vi nå tilbyr undervsning, dette
vil også kreve flere instruktør ressusrser på seminarer og konserter. Bydelen har støttet
Disen Strings gjennom midler over en årekke og dette er vi takknemlige for, men ser at
støttene reduseres og vi må bruke mer tid på å søke frivilighetsmidler og må i enkelte
anledninger avlyse eller ikke delta på arrangemeneter av budsjettmessige årsaker.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Jenter og gutter primært i alderen 6-10 år.


Antall deltakere. 24


Geografisk område Bydel Nordre Aker


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Disen Strings er et rent foreldredrevet orkester. Det er et foreldredrevet driftsstyre som
står for den daglige driften. Styret fordeler oppgaver til andre foreldre under konkrete
arrangementer som seminarer, konserter, turer. Orkesteret har mange aktiviteter
som planlegges for 2015. Vi skal blant annet delta i borgertoget på 17 mai, ha to
Kammeraftner, 4-5 seminarer, konsert i Konserthuset, julekonsert i Grefsen Kirke m.m.
Alle disse aktivitetene trenger foreldres frivillige deltagelse.Orkesteret har primært
elever fra 2-4 klasse med har også flere elever fra 1 klasse. Dette aldersspennet trenger
ekstra foreldreinnsats på alle arrangementer og turer.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Søknad for seminaret på Saltø er sendt Frifond kompetanse og aktivitet 2015. I tillegg
vil det bli sendt søknad til konsertstøtte fra Oslo musikkråd.


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 26388


Navn påtiltaket Støtte  til seminarer og konserter (aktiviteter som er utenom vanlig undervisning).


Beskrivelse av tiltaket Det søkes støtte til å gjennomføre konserter og seminarer i tillegg til vanlig undervining


til enkeltelever og orkesterøvelser for 2015. Semesteravgiften utgjør 2450 kr per


semester og dekker hovedsaklig instruktørutfgifter. Vi ser at semesteravgiften er høy


for enkelte elever og forsøker å holde den pået minimum slik at flest mulig barn har


annledning til å benytte seg av tilbudet uavhengig av foreldrenes inntekt. lmdielertid


har prisene for undervining og dirigereing godt opp og annen støtte har gått ned,


slik at det er lite rom for å arranegre seminarer og konserter innenfor inntektene fra


semesteravgiften. Konserter og seminarer er en viktig del av spilleutvikling, glede


og motivasjonen hos elevene. Ettersom utgifter til seminarer og konserter i liten grad


dekkes av semesteravgiften må dekkes inn gjennom frivilighetsmidler og kafe/ lodd


salg i forbindelse med konserter, samt egen andel på turer. Vi legger opp til 1 tur per


år, samt 2 seminaret og 3 konserter per semester, men gjennomføringen er avhengig


av frivillighetsmidler. Disen Strings er et viktig kultutelt tilbud til barn i bydelen


og kvaliteten er høy da vi leier inn meget dyktige instruktører fra Oslo musikk og


kulturskole. l høst har vi hatt 10 barn på venteliste som vi nå tilbyr undervsning, dette


vil også kreve flere instruktør ressusrser på seminarer og konserter. Bydelen har støttet


Disen Strings gjennom midler over en årekke og dette er vi takknemlige for, men ser at


støttene reduseres og vi må bruke mer tid på å søke frivilighetsmidler og må i enkelte


anledninger avlyse eller ikke delta på arrangemeneter av budsjettmessige årsaker.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Jenter og gutter primært i alderen 6-10 år.


Antall deltakere. 24


Geografisk område Bydel Nordre Aker


Beskrivelse av den Disen Strings er et rent foreldredrevet orkester. Det er et foreldredrevet driftsstyre som


frivillige innsatsen i står for den daglige driften. Styret fordeler oppgaver til andre foreldre under konkrete


tiltaket arrangementer som seminarer, konserter, turer. Orkesteret har mange aktiviteter


som planlegges for 2015. Vi skal blant annet delta i borgertoget på 17 mai, ha to


Kammeraftner, 4-5 seminarer, konsert i Konserthuset, julekonsert i Grefsen Kirke m.m.


Alle disse aktivitetene trenger foreldres frivillige deltagelse.Orkesteret har primært


elever fra 2-4 klasse med har også flere elever fra 1 klasse. Dette aldersspennet trenger


ekstra foreldreinnsats på alle arrangementer og turer.


Er det søkt om støtte  J a


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Søknad for seminaret på Saltø er sendt Frifond kompetanse og aktivitet 2015. l tillegg


støtte tidligere? vil det bli sendt søknad til konsertstøtte fra Oslo musikkråd.
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Frivillighetsmidler 2015 Oslo Kommune bydelen budsjett DS.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


ANITA REIME


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Frivillighetsmidler 2015 Oslo Kommune bydelen budsjett DS.x1sx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos lD-porten ANITA REIME


som


BNA3  0  1 -DNZZ


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  01


._'§'== Nydalen E-post: postmottak@bna.oslo.kommune.no


‘I III 0403  Oslo
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Budsjett aktiviteter for 2015 Disen Strings & Disen Strykeorkester


Antall pris Totalt 50% andel Disen Strings


Vinterseminar lørdag 7 februar, Disen skole


3 dirigenter fra kl 10-15:50 450               17               7 425                          3 713                              33 4 voksne pr dag inkl oppmøte / rydding - 5 timer pr dag


Seminar 10-12 april til Saltø


Innkvartering og leie av øvingslokaler 60p 30 000                        15 000                            90 4 voksne med hovedansvar. Regner med at andre foreldre i tillegg stiller opp (10 timer pr dag), samt planlegging i forkant


Direksjon 3 personer 2 dager (450 kroner per time for dirigering, øvrige timer 280 kr for annet arbeid) 


8200 per person 3                   8 200          24 600                        12 300                            


Program, noter etc 900                             450                                 


Lunsj (100 kr) & frokost (50 kr) 2 dager og middag lørdag (200 kr) inklusiv frukt i pause 60 personer, 60                 400             24 000                        12 000                            


Middag fredag 150 per person - 60 personer 60                 150             9 000                          4 500                              


Transport, privatbil 75 kr per person 60                 75               4 500                          2 250                              


Generalprøve 16 mai, 1 dirigent 450               2                  900                             450                                 4 Må gå en voksen på hvert "hjørne" av toget


Dirigent på 17 mai konsert fra kl 14:30 til 16:30 (2 timer) 450               3                  1 350                          675                                 7 Må gå en voksen på hvert "hjørne" av toget + rigging til / fra konsert


Kammeraften 8 juni


2 instruktør fra kl 15-20, 2 instruktører fra kl 17-20 450               18               8 100                          4 050                              50 Her setter styret ned en arbeidsfordeling på alle forestatte ift, planlegging, gjennomføring, opprydning, kakebaking vakthold etc.


Pianist 4 500                          2 250                              


Annet 2 400                          1 200                              


Rekrutteringskonsert august / september, 1 dirigent 450               2                  900                             450                                 


Nordtangen 5-6 september


Innkvartering og leie av øvingslokaler 60p 6 000                          3 000                              70 4 voksne med hovedansvar. Regner med at andre foreldre i tillegg stiller opp (10 timer dag1, 5 timer dag 2, en del timer i planlegging, innkjøp m.m)


Direksjon 2 personer 1,5 dager (450 kroner per time for dirigering, øvrige timer 280 kr for annet 


arbeid) 6.150 per person 2                   6 150          12 300                        6 150                              


Program, noter etc 900                             450                                 


Lunsj (100 kr) & middag lørdag (150 kr) samt frokost (50 kr) inklusiv frukt i pause 60 personer (tot 300 


pr per) 60                 300             18 000                        9 000                              


Fellesseminar m Grefsen 7-8 november (Grefsen søker støtte selv for sine instruktører)


3 dirigenter (1 til DS 2 dager, 1 DSO 2 dager, 1 cellister 1 dag) 450               20               9 000                          4 500                              40 4 voksne pr dag inkl oppmøte / rydding - 5 timer pr dag


Kammeraften 1 desember


2 instruktør fra kl 15-20, 2 instruktører fra kl 17-20 450               18               8 100                          4 050                              50 Her setter styret ned en arbeidsfordeling på alle forestatte ift, planlegging, gjennomføring, opprydning, kakebaking vakthold etc.


Pianist 4 500                          2 250                              


Annet 2 400                          1 200                              


89 888                            344


Inntekter


Søknad Frifond kompetanse og aktiviteter 2015 & UNOF internasjonale støtte (ikke innvilget pr i dag) 84 000                        42 000                            


Egenandel Saltø 60 250             15 000                        7 500                              


Egenandel Nordtangen 60 100             6 000                          3 000                              


Inntekter salg Kammeraftner etc. 10 000                        5 000                              


Søknad Oslo Musikkråd Konsertstøtte (ikke innvilget pr i dag) 12 000                        6 000                              


Søknad til Frivillighetsmidler Nordre Aker 26 388                            


89 888                            


Budsjett aktiviteter for 2015 Disen Strings  &  Disen .nrykeorkest


Vinterseminar lørdag 7 februar, Disen skole


3 dirigenter fra kl  10-15:50


Seminar 10-12 april til Saltø


Innkvartering og leie av øvingslokaler  60p


Direksjon 3 personer  2  dager  (450  kroner per time for dirigering, øvrige timer 280 kr for annet arbeid)


8200  per person


Program, noter etc


Lunsj (100  kr) & frokost (50 kr)  2  dager og middag lørdag  (200  kr) inklusiv frukti pause 60 personer,


Middag fredag  150  per person - 60 personer


Transport, privatbil  75  kr per person


Generalprøve 16 mai, 1 dirigent


Dirigent pa  17  mai konsert fra kl 14:30til  16:30(2  timer)


Kammeraften B juni


2 instruktør fra kl  15-20, 2  instruktører fra kl  17-20


Pianist


Annet


Rekrutteringskonsert august / september, 1 dirigent


Nordtangen 5-6 september


Innkvartering og leie av øvingslokaler  60p


Direksjon  2  personer  1,5  dager  (450  kroner per time for dirigering, øvrige timer 280 kr for annet


arbeid)  6.150  per person


Program, noter etc


Lunsj (100  kr) & middag lørdag  (150  kr) samt frokost (50 kr) inklusiv frukti pause 60 personer (tot  300


Pl Dell


Fellesseminar m Grefsen  7-B  november (Grefsen søker støtte selv for sine instruktører)


3 dirigenter (1 til  DS 2  dager, 1 DSO  2  dager, 1 cellister 1 dag)


Kammeraften 1 desember


2  instruktør fra kl  15-20, 2  instruktører fra kl  17-20


Pianist


Annet


Inntekter


Søknad Frifond kompetanse og aktiviteter  2015  & UNOF internasjonale støtte (ikke innvilget pri dag)


Egenandel Saltø


Egenandel Nordtangen


Inntekter salg Kammeraftner etc.


Søknad Oslo Musikkrad Konsertstøtte (ikke innvilget pri dag)


Søknad til Frivillighetsmidler Nordre Aker


Antall


450


3


60


60


60


450


450


450


450


2


60


450


450


60


60


17


8200


400


150


75


2


3


18


2


6  150


20


18


100


Totalt  0%  andel Disen Strings


7  425


30 000


24  600


900


24  000


9 000


4 500


900


1 350


8 100


4500


2 400


900


6 000


12  300


900


18000


9 000


8 100


4500


2 400


84 000


15 000


6 000


10 000


12  000


3  713


15 000


12  300


450


12  000


4 500


2  250


450


675


4 050


2  250


1 200


450


3  000


6 150


450


9 000


4500


4 050


2  250


1 200


89 888


42 000


7 500


3  000


5 000


6 000


26 388


89 888


33 4 voksne pr dag inkl oppmøte / rydding - 5 timer pr dag


90 4 voksne med hovedansvar. Regner med at andre foreldre i tillegg stiller opp (10 timer pr dag), Samt planlegging i forkant


4 Ma ga en voksen pa hvert "hjørne" av toget


7 Ma ga en voksen pa hvert "hjørne" av toget  +  rigging til /fra konsert


50 Her setter styret ned en arbeidsfordeling pa alle forestatte ift, planlegging, gjennomføring, opprydning, kakebaking vakthold etc.


70 4 voksne med hovedansvar. Regner med at andre foreldre i tillegg stiller opp (10 timer dag1, 5 timer dag 2, en del timeri planlegging, innkjøp m.m)


40 4 voksne pr dag inkl oppmøte / rydding - 5 timer pr dag


50 Her setter styret ned en arbeidsfordeling pa alle forestatte ift, planlegging, gjennomføring, opprydning, kakebaking vakthold etc.


344







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FDZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:13.01.2015 23:05


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Disen Strykeorkester


Organisasjonsnummer 987.378.883


Kontonummer 1503.16.40285


Kontoinnehaver Disen Strykeorkester


Postadresse c/o Nina Kolden, Iver olsens vei 13


Postnummer 0488


Poststed Oslo


Kontaktperson Nina Kolden


Mobilnummer 40853289


E-post (kvittering
sendes hit)


ninakolden@gmail.com


Gjenta e-post ninakolden@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—FDZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 13.01.2015 23:05


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Disen Strykeorkester


navn


Organisasjonsnummer 987.378.883


Kontonummer 15 03. 16.40285


Kontoinnehaver Disen Strykeorkester


Postadresse c/o Nina Kolden, Iver olsens vei 13


Postnummer 0488


Poststed Oslo


Kontaktperson Nina Kolden


Mobilnummer 40853289


E-post (kvittering ninakolden@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post ninakolden@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 33000


Navn på tiltaket Reperasjoner av instrumenter samt innkjøp av instrumenter og tilbehør


Beskrivelse av tiltaket Mange av instrumentene vi har i dag ble anskaffet ved oppstart av orkesteret (2003)
og slitasjon er stor. Særlig på deler av utstyret som instrumentkasser, buer, strenger og
notestativ som fraktes med til tilstelninger rundt om i bydelen. Orkesteret har primært
elever fra 5-7 klasse med har også flere elever fra ungdomsskole og videregående.
Tilstrømningen av elever har vært jevn de siste årene og vi har ligget på mellom 20-25
medlemmer. Det er gøy med så mange medlemmer, men det gir oss også en utfordring å
kunne stille med riktig instrumentstørrelse, type instrument samt tilbehør til så mange.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Jenter og gutter primært i alderen 11-18 år.


Antall deltakere. 23


Geografisk område Bydel Nordre Aker


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Disen Strykeorkester er et rent foreldredrevet orkester. Det er et foreldredrevet
driftsstyre som står for den daglige driften. Styret fordeler oppgaver til andre foreldre
under konkrete arrangementer som seminarer, konserter, turer. Det er en i styret som er
ansvarlig for instrument beholdningen og tilbehørsbeholdningen. Orkesteret har mange
aktiviteter som planlegges for 2015. Vi skal blant annet delta i borgertoget på 17 mai,
ha to Kammeraftner, 4-5 seminarer, konsert i Konserthuset, julekonsert i Grefsen Kirke
m.m. Alle disse aktivitetene trenger foreldres frivillige deltagelse.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Frivillighetsmidler 2015 Oslo Kommune bydelen budsjett DSO.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


ANITA REIME


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 33000


Navn påtiltaket Reperasj oner  av  instrumenter samt innkjøp av instrumenter og tilbehør


Beskrivelse av tiltaket Mange av instrumentene vi har i dag ble anskaffet ved oppstart av orkesteret (2003)
og slitasjon er stor. Særlig på deler av utstyret som instrumentkasser, buer, strenger og


notestativ som fraktes med til tilstelninger rundt om i bydelen. Orkesteret har primært


elever fra 5-7 klasse med har også flere elever fra ungdomsskole og videregående.


Tilstrømningen  av  elever har vært jevn de siste årene og vi har ligget påmellom 20-25
medlemmer. Det er gøy med så mange medlemmer, men det gir oss også en utfordring å


kunne stille med riktig instrumentstørrelse, type instrument samt tilbehør til så mange.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Jenter og gutter primært i alderen 1 1-18 år.


Antall deltakere. 23


Geografisk område Bydel Nordre Aker


Beskrivelse  av  den Disen Strykeorkester er et rent foreldredrevet orkester. Det er et foreldredrevet


frivillige innsatsen i driftsstyre som står for den daglige driften. Styret fordeler oppgaver til andre foreldre


tiltaket under konkrete arrangementer som seminarer, konserter, turer. Det er en i styret som er


ansvarlig for instrument beholdningen og tilbehørsbeholdningen. Orkesteret har mange


aktiviteter som planlegges for 2015. Vi skal blant annet delta i borgertoget på 17 mai,


ha to Kammeraftner, 4-5 seminarer, konsert i Konserthuset, julekonsert i Grefsen Kirke


m.m. Alle disse aktivitetene trenger foreldres frivillige deltagelse.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Frivillighetsmidler 2015 Oslo Kommune bydelen budsjett DSO.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift  av  den som søker.


lnnlogget hos lD-porten ANITA REIME


SOl’I1
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Budsjett Frivillighetsmidler  2015  Disen Strykeorkester


Budsjett: Antall pris totalt


Harde cellokasser 2 3 000 6 000


Fiolinkassere 2 1 000 2 000


Buer til fiolin / bratsj / cello 10 400 4 000


Harpikks 10 50 500


Strenger 1 000


Fioliner 3 3 000 9 000


Reparasjoner - anslag 8 000


Notestativ 10 250 2 500


33 000


Inntekter


Søknad til Frivillighetsmidler Nordre Aker 33 000


Dersom det legges ut søknadsmuligheter for instrumentfondet i 2015 vil vi her komme til å søk







J%#+)H&$%6&(%??%+&56&+F*2"$+H5(1?G%6%#&7)#&12+6#5H%267)2$%6&1&,.3=&E1(&E1&G%#&*)HH%&61(&K&+F*%&)H&+6F66%&61(&*)2*#%6%&12+6#5H%26%#LM%2&$%6&%#&1**%&+%2$6&122&2)%2&"2$#%&+F*2"$&<#&1&$"?L;e om støtte til konkrete instrumenter.Men det er ikke sendt inn noen andre søkn







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FEZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:13.01.2015 23:57


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Maridalsspillet


Organisasjonsnummer 975504514


Kontonummer 05311458355


Kontoinnehaver Linn Christina Eidås


Internettside www.maridalsspillet.no


Postadresse Sons gate 13


Postnummer 0654


Poststed Oslo


Kontaktperson Linn Eidås


Mobilnummer 93057637


E-post (kvittering
sendes hit)


eidas@maridalsspillet.no


Gjenta e-post eidas@maridalsspillet.no


Svarkvittering


Bekreftelse 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301-FEZZ


Oslo kommune


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre  Aker


Innsendingsdato: 13.01.2015 23:57


Retningslinjer  for  frivillighetsmidler i Bydel Nordre  Aker


Merk:  les retningslinjene nøye før du fyller  ut skjemaet


F  Jeg erklærer  at  jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Maridalsspillet


navn


Organisasjonsnummer 975504514


Kontonummer 0531 1458355


Kontoinnehaver Linn Christina Eidås


Internettside WWW.marida1sspillet.no


Postadresse Sons gate 13


Postnummer 0654


Poststed Oslo


Kontaktperson Linn Eidås


Mobilnummer 93057637


E-post (kvittering eidas@maridalsspillet.no


sendes hit)


Gjenta e-post eidas@maridalsspillet.no


Svarkvittering


Bekreftelse


å* Bydel Nordre Aker Po stadr: Telefonnummer


Postboks 4433 Telefaksnummer


Nydalen E-post:


0403 Oslo


BNA30l-FEZZ


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 50000


Navn på tiltaket Maridalsspillet 2015


Beskrivelse av tiltaket Maridalsspillet er hovedstadens eneste årlige friluftsspill, og spilles 11. – 15. August
ved ruinene av Margaretakirken i Maridalen. Grunnlaget for spillet er Carl Fredrik
Engelstads Trilogi “Tre Maridalsspill” med handling fra vikingtidens, middelalderens
og reformasjonens Maridal.  


I 2015 vil vi sette opp Kirkebyggeren, med ny regissør. Mads Henning Jørgensen er en
dyktig skuespiller og instruktør og er godt kjent med prosjektet.  


Et lokalt historisk spill er en unik, inkluderende opplevelse. Et av våre mål er å bidra til
å gi Oslo og Maridalens befolkning identitet og tilhørighet. Vi ønsker at alle involverte
skal føle stolthet ved å formidle hovedstadens historie ved hjelp av dramatikk! 


Takket være Bydel Nordre Aker og Sparebankstiftelsen fikk vi I 2014 anledning til å
investere i et nytt telt som rommer hele backstage. De involverte kan nå oppholde seg
under tak, en kjærkommen mulighet i den norske ustabile sommeren.  


Det sosiale er en viktig del av opplevelsen for alle involverte. Amatører og profesjonelle
møtes ikke bare på scenen, en essensiell del av hverdagen er møter i pausene, en arena
for diskusjon og læring på tvers av alder, kjønn og erfaring. Derfor prioriterer vi hvert år
å servere lunch/middag til alle frivillige i intensivperioden. Dette er kostnadskrevende,
men ekstremt betydningsfullt for engasjementet.  


Det er også behov for ytterligere oppgradering av fasilitetene, det være seg ordentlig
belysning og en utevask. Når så mange mennesker jobber tett sammen i en lang periode,
ser vi et økende behov for å prioritere hygiene.  


Vi ønsker å avholde et innledende og et avsluttende arrangement i forbindelse med
spillet. Sommermøtet på Sandermosen Stasjon i Maridalen er årets første møte, og et
viktig samlingspunkt. Avslutningsarrangementet vil i år holdes på Velhuset i Maridalen,
og vil være en arena hvor vi får muligheten til å takke de frivillige for engasjementet
med en hyggelig kveld. Gjensidig får de involverte anledning til å komme med
tilbakemeldinger og ønsker for neste års spill.  


Vi har en forståelse for at de fleste involverte er mennesker i arbeid, som er med på
grunn av opplevelsen og det sosiale, og bruker fritiden sin på dette. Det er viktig for
oss at de frivillige, som vi gjør dette for, og som vi er gjensidig avhengige av, møter et
profesjonelt apparat som tar de imot på en skikkelig måte, og det er dette vi søker støtte
til. 


NB:Postene det gjelder står under "andre kostnader" i budsjettet.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Alle aldre


Antall deltakere. 100


Geografisk område Oslo


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 50000


Navn på tiltaket Maridalsspillet 2015


Beskrivelse av tiltaket Maridalsspillet er hovedstadens eneste årlige friluftsspill, og spilles 11.  -  15. August


ved ruinene av Margaretakirken i Maridalen. Grunnlaget for spillet er Carl Fredrik


Engelstads Trilogi “Tre Maridalsspill” med handling fra vikingtidens, middelalderens


og reformasj onens Maridal.


l 2015 vil vi sette opp Kirkebyggeren, med ny regissør. Mads Henning Jørgensen er en


dyktig skuespiller og instruktør og er godt kjent med prosjektet.


Et lokalt historisk spill er en unik, inkluderende opplevelse. Et av våre mål er å bidra til


å gi Oslo og Maridalens befolkning identitet og tilhørighet. Vi ønsker at alle involverte


skal føle stolthet ved å formidle hovedstadens historie ved hjelp av dramatikk!


Takket være Bydel Nordre Aker og Sparebankstiftelsen fikk vi l 2014 anledning til å


investere i et nytt telt som rommer hele backstage. De involverte kan nå oppholde seg


under tak, en kjærkommen mulighet i den norske ustabile sommeren.


Det sosiale er en viktig del av opplevelsen for alle involverte. Amatører og profesjonelle


møtes ikke bare på scenen, en essensiell del av hverdagen er møter i pausene, en arena


for diskusjon og læring på tvers av alder, kjønn og erfaring. Derfor prioriterer vi hvert år


å servere lunch/middag til alle frivillige i intensivperioden. Dette er kostnadskrevende,


men ekstremt betydningsfullt for engasjementet.


Det er også behov for ytterligere oppgradering av fasilitetene, det være seg ordentlig


belysning og en utevask. Når så mange mennesker jobber tett sammen i en lang periode,


ser vi et økende behov for å prioritere hygiene.


Vi ønsker å avholde et innledende og et avsluttende arrangement i forbindelse med


spillet. Sommermøtet på Sandermosen Stasjon i Maridalen er årets første møte, og et


viktig samlingspunkt. Avslutningsarrangementet vil i år holdes på Velhuset i Maridalen,


og vil være en arena hvor vi får muligheten til å takke de frivillige for engasjementet


med en hyggelig kveld. Gjensidig får de involverte anledning til å komme med


tilbakemeldinger og ønsker for neste års spill.


Vi har en forståelse for at de fleste involverte er mennesker i arbeid, som er med på


grunn av opplevelsen og det sosiale, og bruker fritiden sin på dette. Det er viktig for


oss at de frivillige, som vi gjør dette for, og som vi er gjensidig avhengige av, møter et


profesjonelt apparat som tar de imot på en skikkelig måte, og det er dette vi søker støtte


til.


NB:Postene det gjelder står under "andre kostnader" i budsjettet.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Alle aldre


Antall deltakere. 100


Geografisk område Oslo
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Maridalsspillet er et samarbeidsprosjekt med både frivillige og profesjonelle på og
bak scenen.  Flere enn 100 frivillige i alle aldre bidrar hvert år til gjennomføringen av
Maridalsspillet – vi opplever hvert år en stor dugnadsånd i dalen.   


Vi er avhengig av frivillighet: De frivillige står for alt fra matlaging, servering,
sjauing, vakthold, billettsalg, transport, i tillegg til de 70 som er på scenen. Strikken
på frivillighet er tøyd, og for å bevare engasjementet må vi ta de imot på en skikkelig
måte.  


Anslått timeantall for den frivillige innsatsen vil være 12000 timer.  
Dette tilsvarer ca 100 timer per person og 120 personer.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Oslo kommune. Andre søknader skal sendes, vennligst se budsjett.


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett Maridalsspilet 2015.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


LINN CHRISTINA EIDÅS


Beskrivelse av den Maridalsspillet er et samarbeidsprosjekt med både frivillige og profesjonelle påog


frivillige innsatsen i bak scenen. Flere enn 100 frivillige i alle aldre bidrar hvert år til gjennomføringen av


tiltaket Maridalsspillet  -  vi opplever hvert år en stor dugnadsånd i dalen.


Vi er avhengig av frivillighet: De frivillige står for alt fra matlaging, servering,


sjauing, vakthold, billettsalg, transport, i tillegg til de 70 som er på scenen. Strikken


på frivillighet er tøyd, og for å bevare engasjementet må vi ta de imot på en skikkelig


måte.


Anslått timeantall for den frivillige innsatsen vil være  12000  timer.


Dette tilsvarer ca 100 timer per person og 120 personer.


Er det søkt om støtte Ja


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Oslo kommune. Andre søknader skal sendes, vennligst se budsjett.


støtte tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett Maridalsspilet 2015.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten LINN CHRISTINA EIDÅS


SOIH
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Budsjett Maridalsspillet 2015


Inntekter - tilskudd- prosjektstøtte
!"#$%&''()(*+,$-.%/$/0//.(
!"#$%&$''()*+%,)-#.%/01*#%2$313*%4-*3%$5%2$31'63-"',1#*3 788%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%
93,:,##,5;*<"',1#*3%/01*#%2$313*%4-*3 78%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
2$31'63-"',1#*3 =8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
/,##*<<,))<*-<*3 >?8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%
2$3"-%@*6<*3A1%B%CD*#E$)1%F%93,E$)1 =G7%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%
C<(1,*E$3H()1*<%B%&(3" =8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
9$)1%E$3%(<I:*)1*%-()"<)*3* G7%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
CD$)"$3',1#*3 G8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
!,/1#.(/"#$%&''()(*+,$-.%/$/0//.( =%8J8%888+88-3%%%%%%%%%%%%
KL4%B%3*E("M$)%2$3"-%4'6<I3<*6<*3E$3H()1% J8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%


2&3(/,/1#.("44/.%/.+ 5(676(666866%+((((((((((((


Drift- og produksjonskostnader
936-<%F%@36)"D$3<-$"<)61*3 7%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
N*,*%6:%#$-6#*3%<,#%-(3" J%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
N*,*%F%"<3I' 7%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
N*,*%6:%<3,H()*%$5%"O*)$536E,*#*'*)<*3 P8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
N*,*%6:%<$6#*<<*3%$5%O$)<6,)*3 G7%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
N*,*%6:%;*"<*3%F%-$"<0'*3 >8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
K6<*3,6#*3%<,#%3*-:,",<<*3+%-$"<0'*3%$5%CO*)$536E, G8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
Q*-:,",<<*3%$5%M*3):63*3%<,#%"D,##D#6"" J%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Q*)"%6:%-$"<0'*3 >8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
R$)$363%S65#,5%N*1*3+%-()"<)*3,"-%#*1*#"*%$5%"<6H 788%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%
R$)$363%Q*5)"-6D G8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
Q*:,"M$) G8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
N01%$5%#0" =G8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%
L6-<;$#1 =8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
R$)$363%C<03*#*1*3 7%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
&$)<$33*-:,",<6 >%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
41',),"<36<,:*%-$"<)61*3%T-$)<$3U'$H,#V% ?=P+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
K63-*1"EI3,)5%F%4))$)"*3 P8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
@30--"6-*3%F%@BC-M$3<*3%B%K63-*1"EI3,)5 =7%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
&$)<,5*)<*3 ?%7G8+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
9$3",-3,)5*3% =%?7>+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
W6:*3%$5%$DD'*3-"$';*<*3 7%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
@$<6#*%13,E<B%$5%D3$1(-"M$)"-$"<)61*3 =%8>8%888+88-3%%%%%%%%%%%%


Andre kostnader
S,:*3"*%6)13*%13,E<"-$"<)61*3%$5%,):*"<*3,)5*3 >8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
/*"D,"),)5%6##*%1*#<6-*3*%()1*3%D3I:*3%$5%"D,## J8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%
@$<6#*%6)13*%-$"<6)1*3 X8%888+88-3%%%%%%%%%%%%%%%%%


Sum totale kostnader =%8P8%888+88-3%%%%%%%%%%%%


Resultat 30.10.14 - Maridalspillet B-3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Budsjett Maridalsspillet  2015


lnntekter  -  tilskudd- prosjektstøtte


Oslo Kommune, inkl. Bydel Nordre Aker og Nordmarksmidler


Frivillighetsmidler Bydel Nordre Aker


Nordmarksmidler


Billettinntekter


Norsk Teateråd - Spelfond & Frifond


Studieforbundet- Kurs


Fond for utøvende kunstnere


Sponsormidler


MVA - refusjon Norsk Amatørteaterforbund


Sum totale inntekter


Drift- og produksjonskostnader


Frakt & Transportkostnader


Leie av lokaler til kurs


Leie & strøm


Leie av tribune og scenografielementer


Leie av toaletter og container


Leie av hester & kostymer


Materialer til rekvisitter, kostymer og Scenografi


Rekvisitter ogjernvarer til spillplass


Rens av kostymer


Honorar Daglig Leder, kunstnerisk ledelse og stab


Honorar Regnskap


Revisjon


Lyd og lys


Vakthold


Honorar Styreleder


Kontorrekvisita


Administrative kostnader (kontor/mobil)


Markedsføring & Annonser


Trykksaker & T—Skjorter  — Markedsføring


Kontigenter


Forsikringer


Gaver og oppmerksomheter


Andre kostnader


Diverse andre driftskostnader og investeringer


Bespisning alle deltakere under prøver og spill


Resultat 30.10.14 - Maridalspillet


kr 500 000,00


kr 50 000,00


kr 10 000,00


kr 270 000,00


kr 135 000,00


kr 10 000,00


kr 35 000,00


kr 30 000,00


kr 1  040 000,00


kr 40 000,00


kr 1  080 000,00


kr 5 000,00


kr 4 000,00


kr 5 000,00


kr 80 000,00


kr 35 000,00


kr 20 000,00


kr 30 000,00


kr 4 000,00


kr 20 000,00


kr 500 000,00


kr 30 000,00


kr 30 000,00


kr 130 000,00


kr 10 000,00


kr 5 000,00


kr 2 000,00


kr 718,00


kr 80 000,00


kr 15 000,00


kr 7 530,00


kr 1 752,00


kr 5 000,00


kr 1 020 000,00


kr 20 000,00


kr 40 000,00


kr 60 000,00


kr 1080 000,00


kr -







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DPZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:14.01.2015 12:12


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Naturvernforbundet i Oslo og Akershus


Organisasjonsnummer 97 00 13 555


Kontonummer 1280.05.02347


Kontoinnehaver Naturvernforbundet i Oslo og Akershus


Internettside noa.no


Postadresse Maridalsveien 120


Postnummer 0461


Poststed OSLO


Kontaktperson Hilde Friis Solås


Mobilnummer 99319423


E-post (kvittering
sendes hit)


hilde@noa.no


Gjenta e-post hilde@noa.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DPZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 14.01.2015 12:12


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Naturvernforbundet i Oslo og Akershus


navn


Organisasjonsnummer 97 00 13 555


Kontonummer 128005 .02347


Kontoinnehaver Naturvernforbundet i Oslo og Akershus


Internettside noa.no


Postadresse Maridalsveien 120


Postnummer 0461


Poststed OSLO


Kontaktperson Hilde Friis Solås


Mobilnummer 99319423


E-post (kvittering hilde@noa.no


sendes hit)


Gjenta e-post hilde@noa.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 47850


Navn på tiltaket Ferdigstilling av Naturkart for Grefsenkollen. Prosjektet ble startet opp i 2013.
Naturkartet er ferdig produsert. Kun begrenset arbeid igjen. Dette ble lovet oss muntlig
av bydelen. For at kartet skal komme i bruk er det viktig å få det trykket.


Beskrivelse av tiltaket Beskrivelse av tiltaket (maks 2500 tegn) 
Naturkart-prosjektet er videreføring av et prosjekt NOA har utviklet gjennom mange år
fra oppstart i 2004. Stikkord for naturstiene er naturglede, naturkunnskap og ikke minst:
økt fysisk aktivitet. Vi ønsker nå å videreføre og utvide prosjektet med naturstier i flere
områder i Osloområdet.  
Det er NOAs mål at alle skoler og barnehager i Osloområdet skal ha et tilbud om
tilrettelagt undervisning i et naturområde i rimelig nærhet. 
Osloområdets glemte perler: Utvikling av naturkart  
Bakgrunn for prosjektet 
Barn er stadig mindre fysisk aktive. Vi ønsker å hjelpe dem til å få gode tur-vaner
gjennom å la dem bli bedre kjent i sine nær-turområder. Er barn først glad i å gå tur – er
dette gjerne en vane som varer. 
Barn og unges første naturglede og naturkunnskap skapes gjerne i deres grønne
nærområder. Presset øker stadig på Oslos friområder. Vi ønsker at disse skal tas vare på
og ønsker derfor å øke bruken innen undervisning og lek, noe vi bidrar til ved å utvikle
flere naturkart. Naturkartene vil utgjøre en serie som strekker seg fra Marka til sjøen og
har med seg områder i skog, langs vassdrag, i grønne lunger og på øyer. Målet på sikt er
å få laget naturkart for flere områder i hver bydel, slik at alle skoler og barnehager kan
finne et tilbud i sitt nærområde. I tillegg har vi laget en egen innføring i ulike treslag på
St. Hanshaugen, der mange ulike treslag er representert. Vi arbeider også med planer for
tilsvarende prosjekter inne i Marka. 
Så langt har vi laget 26 ferdige naturkart og flere er underveis. 
Målgrupper 
Naturstiene er beregnet for: Barnehager, Barne- og ungdomsskole, Aktivitetsskolen,
Videregående skoler, familier, lokale organisasjoner og interesserte enkeltpersoner. 
Turene behøver ikke bemanning, men vil i enkelte tilfeller kunne benyttes i
”kampanjesammenheng” og kan da være bemannet med forskjellig type ekspertise. 
Naturkartet for Grefsenkollen nærmer seg ferdigstilt. Det mangler kun redigering og litt
tekstproduksjon før arbeidet kan sendes til layout og trykkes. I dette prosjektet vil derfor
en relativt begrenset støtte, gi et hefte som mange elever og andre beboere i bydelen vil
få glede av.  
Det har gitt noe økt kostnad å dele opp prosjektet på enda et år. Derfor er den samlete
summen økt noe.


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn Hovedmålgruppen er barn av begge kjønn i skolealder, 6-19 år, men andre grupper kan
også bruke naturkartet.


Antall deltakere. 2000


Geografisk område Grefsenkollen


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 47850


Navn på tiltaket F erdigstilling av Naturkart for Grefsenkollen. Prosjektet ble  startet  opp i 2013.


Naturkartet er ferdig produsert. Kun begrenset arbeid igjen. Dette ble lovet oss muntlig


av bydelen. For at kartet skal komme ibruk er det viktig å få det trykket.


Beskrivelse av tiltaket Beskrivelse av tiltaket (maks 2500 tegn)


Naturkart-prosj ektet er videreføring av et prosjekt NOA har utviklet gjennom mange år


fra oppstart i 2004. Stikkord for naturstiene er naturglede, naturkunnskap og ikke minst:


økt fysisk aktivitet. Vi ønsker nå å videreføre og utvide prosjektet med naturstier i flere


områder i Osloområdet.


Det er NOAs mål at alle skoler og barnehager i Osloområdet skal ha et tilbud om


tilrettelagt undervisning i et naturområde i rimelig nærhet.


Osloområdets glemte perler: Utvikling av naturkart


Bakgrunn for prosjektet


Barn er stadig mindre fysisk aktive. Vi ønsker å hjelpe dem til å få gode tur-vaner


gjennom å la dem bli bedre kjent i sine nær-turområder. Er barn først glad i å gå tur  -  er


dette gjerne en vane som varer.


Barn og unges første naturglede og naturkunnskap skapes gjerne i deres grønne


nærområder. Presset øker stadig på Oslos friområder. Vi ønsker at disse skal tas vare på


og ønsker derfor å øke bruken innen undervisning og lek, noe vi bidrar til ved å utvikle


flere naturkart. Naturkartene vil utgjøre en serie som strekker seg fra Marka til sjøen og


har med seg områder i skog, langs vassdrag, i grønne lunger og på øyer. Målet på sikt er


å få laget naturkart for flere områder i hver bydel, slik at alle skoler og barnehager kan


finne et tilbud i sitt nærområde. l tillegg har vi laget en egen innføring i ulike treslag på


St. Hanshaugen, der mange ulike treslag er representert. Vi arbeider også med planer for


tilsvarende prosjekter inne i Marka.


Så langt har vi laget 26 ferdige naturkart og flere er underveis.


Målgrupper


Naturstiene er beregnet for: Barnehager, Barne- og ungdomsskole, Aktivitetsskolen,


Videregående skoler, familier, lokale organisasjoner og interesserte enkeltpersoner.


Turene behøver ikke bemanning, men vil i enkelte tilfeller kunne benyttes i


”kampanjesammenheng” og kan da være bemannet med forskjellig type ekspertise.


Naturkartet for Grefsenkollen nærmer seg ferdigstilt. Det mangler kun redigering og litt


tekstproduksj on før arbeidet kan sendes til layout og trykkes. l dette prosjektet vil derfor


en relativt begrenset støtte, gi et hefte som mange elever og andre beboere i bydelen vil


få glede av.


Det har gitt noe økt kostnad å dele opp prosjektet på enda et år. Derfor er den samlete


summen økt noe.


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn Hovedmålgruppen er barn av begge kjønn i skolealder, 6-19 år, men andre grupper kan


også bruke naturkartet.


Antall deltakere. 2000


Geografisk område Grefsenkollen
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


I Naturvernforbundet i Oslo og Akershus er det frivillige som står for regnskapsarbeid
og datahjelp. Vi har også frivillige som gjør det vi lager kjent på nett. Vi jobber også
med å lage kurs for lærere knyttet til naturkartene. Deler av dette har også vært utført på
frivillig basis, men det er ikke mulig å la alt arbeidet være på frivillig basis om vi skal
kunne benytte oss av profesjonelle.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Er det søkt om støtt til tiltaket andre steder


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


GJERMUND KJETIL ANDERSEN


Beskrivelse av den l Naturvernforbundet i Oslo og Akershus er det frivillige som står for regnskapsarbeid


frivillige innsatsen i og datahjelp. Vi har også frivillige som gjør det vi lager kjent pånett. Vi jobber også


tiltaket med å lage kurs for lærere knyttet til naturkartene. Deler av dette har også vært utført på


frivillig basis, men det er ikke mulig å la alt arbeidet være på frivillig basis om vi skal


kunne benytte oss av profesjonelle.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Er det søkt om støtt til tiltaket andre steder


støtte tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsj ett.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten GJERMUND KJETIL ANDERSEN


SOIH
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Vedlegg: Budsjett  
Ferdigstilling av tekst samt redigering 22,5 timer a 


460 kr/time 


10 350 kr 


Layout 12 500 kr 


Trykk av 2000 eksemplarer 25 000 kr 


SUM 47 850 kr 


 


Vedlegg: Budsjett


Ferdigstilling av tekst samt redigering 22,5 timer a


460 kr/time


Layout


Trykk av 2000eksemplarer


SUM


10 350 kr


12 500 kr


25 000 kr


47 850 kr







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-FFZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FFZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:14.01.2015 12:28


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Kjelsås skoles musikkorps


Organisasjonsnummer 980924416


Kontonummer 16091350754


Kontoinnehaver Kjelsås skoles musikkorps


Internettside www.kjelsaas.net/


Postadresse Postboks 57


Postnummer 0411


Poststed Oslo


Kontaktperson Ole Martin Løvvik


Mobilnummer 99018428


E-post (kvittering
sendes hit)


post@kjelsaas.net


Gjenta e-post post@kjelsaas.net


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—FFZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 14.01.2015 12:28


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Kjelsås skoles musikkorps


navn


Organisasjonsnummer 980924416


Kontonummer 160913 5 0754


Kontoinnehaver Kjelsås skoles musikkorps


lntemettside WWW.kjelsaas.net/


Postadresse Postboks 57


Postnummer 041 1


Poststed Oslo


Kontaktperson Ole Martin Løvvik


Mobilnummer 99018428


E-post (kvittering post@kjelsaas.net


sendes hit)


Gjenta e-post post@kjelsaas.net


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


BNA301-FFZZ Side 1 av 2


% Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01


h; Nydalen E-post: postmottak@bna.oslo.kommune.no


0403  Oslo
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 30000


Navn på tiltaket Etablering av trommerekke


Beskrivelse av tiltaket Kjelsås skoles musikkorps har en bra sammensetning av instrumenter for mange typer
musikk, men har for få trommeslagere. Dette er spesielt viktig når de marsjerer, da vil
en stor trommerekke bety mye for hvordan det låter. Korpset ønsker derfor å etablere
en såkalt «drumline» - en trommerekke som spiller på en blanding av tradisjonelle
og utradisjonelle slagverksinstrumenter for å lage fest og sambastemning i gata.
Støtten fra frivillighetsmidlene vil bli brukt til å kjøpe inn slike instrumenter, som kan
deles ut til nye medlemmer som vil bli med i trommerekken. Det planlegges en egen
rekrutteringskonsert på Kjelsås skole, der korpset inviterer en profesjonell trommerekke
til å demonstrere hva som er mulig å få til med moderne slagverksinstrumenter.
Målsetningen er at Kjelsås skal ha et stort korps med en flott trommerekke når de
marsjerer først i 17. mai-toget i Oslo i 2017; da har korpset 70-årsjubileum.      NB.
Denne søknaden erstatter tidligere søknad med innsendingsdato:10.01.2015 19:47.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 8-18, Gutter og Jenter


Antall deltakere. 70


Geografisk område Kjelsås og omegn


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Dette enkelttiltaket vil øke rekrutteringen og forhåpentligvis gi  glede til korps og
tilskuere. En del organisering rundt dette er basert på frivillighet.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Soeknad-frivillighetsmidler-nordre-aker-trommerekka-budsjett.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


JARLE ANDREAS AASLAND


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 30000


Navn på tiltaket Etablering av trommerekke


Beskrivelse av tiltaket Kjelsås skoles musikkorps har en bra sammensetning av instrumenter for mange typer


musikk, men har for få trommeslagere. Dette er spesielt viktig når de marsjerer, da vil


en stor trommerekke bety mye for hvordan det låter. Korpset ønsker derfor å etablere


en såkalt <<drumline>> -  en trommerekke som spiller på en blanding av tradisjonelle


og utradisjonelle slagverksinstrumenter for å lage fest og sambastemning i gata.


Støtten fra frivillighetsmidlene vil bli brukt til å kjøpe inn slike instrumenter, som kan


deles ut til nye medlemmer som vil bli med i trommerekken. Det planlegges en egen


rekrutteringskonsert på Kjelsås skole, der korpset inviterer en profesjonell trommerekke


til å demonstrere hva som er mulig å få til med moderne slagverksinstrumenter.


Målsetningen er at Kjelsås skal ha et stort korps med en flott trommerekke når de


marsjerer først i 17. mai-toget i Oslo i 2017; da har korpset 70-årsjubileum. NB.


Denne søknaden erstatter tidligere søknad med innsendingsdato: 10.01 .2015 19:47.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 8-18, Gutter og Jenter


Antall deltakere. 70


Geografisk område Kjelsås og omegn


Beskrivelse av den Dette enkelttiltaket vil øke rekrutteringen og forhåpentligvis gi glede til korps og


frivillige innsatsen i tilskuere. En del organisering rundt dette er basert på frivillighet.


tiltaket


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Soeknad-frivillighetsmidler-nordre-aker-trommerekka-budsjett.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten JARLE ANDREAS AASLAND


SOIH
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Budsjett


Multitom, 2 stk 5000


Multitenors, 2 stk 6000


Stortromme 2000


Paradetrommer, 3stk 4000


Diverse fester og perkusjonsutstyr 1000


Innleie av profesjonell drumline til skolekonsert 12000


Totalt 30000


Budsjett


Multitom, 2 stk


Multitenors, 2 stk


Stortromme


Paradetrommer, 3stk


Diverse fester og perkusjonsutstyr


Innleie av profesjonell drumline til skolekonsert


TL”


5000


6000


2000


4000


1000


12000


3%







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-DQZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DQZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:14.01.2015 13:14


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Grefsenhjemmets Venner


Kontonummer 15035555428


Kontoinnehaver Grefsenhjemmets Venner


Postadresse Ogmunds vei 18 B


Postnummer 0488


Poststed Oslo


Kontaktperson Anne-Berit Prestegård


Mobilnummer 99543335


E-post (kvittering
sendes hit)


anne.prestegard@gmail.com


Gjenta e-post anne.prestegard@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 15000


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301-DQZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 14.01.2015 13:14


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Grefs enhj emmets Venner


navn


Kontonummer 15035555 428


Kontoinnehaver Grefsenhj emmets Venner


Postadresse Ogmunds vei 18 B


Postnummer 0488


Poststed Oslo


Kontaktperson Anne-Berit Prestegård


Mobilnummer 99543335


E-post (kvittering


sendes hit)


anne.prestegard@gmail.com


Gjenta e-post anne.prestegard@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 15000


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01


._'§'== Nydalen E-post:


‘I III 0403  Oslo


BNA3 01-DQZZ


postmottak@bna. oslo .kommunene
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Navn på tiltaket Sosiale aktiviteter for beboere ved Grefsenhjemmet


Beskrivelse av tiltaket Grefsenhjemmets Venner planlegger hyggetreff 2 ganger i måneden, 1 konsert i
måneden og deltakelse på gudstjenester. Det blir rundt 45-50 aktiviteter i 2015.
Målgruppen er beboere på Grefsenhjemmet i tillegg til noen dagsenterbrukere. 


Grefsenhjemmets Venner står for programmet ved hyggetreffene, hjelper beboerene
frem og tilbake fra Storstua der aktivitetene foregår og serverer kaffe og kaker.
Hyggetreffene varer i rundt 50 minutter. 


Kostnadene ved arrangementene består i godgjørelse til aktører, refusjon av
reisekostnader og gaver.


Type tiltak: Helse og velferd


Alder/kjønn Begge kjønn i alderen 60-100 år.


Antall deltakere. 50


Geografisk område Nordre Aker - beboere ved Grefsenhjemmet


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Grefsenhjemmets Venner hadde i 2014 12 aktive medlemmer og rundt 70
støttemedlemmer. De frivillige står både for plablegging og gjennomføring av
arrangementene, som beskrevet over.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Grefsenhjemmets Venner budsjett frivillighetsmidler 2015.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


KJETIL FAGERLUND WEVLING


Navn på tiltaket


Beskrivelse av tiltaket


Type tiltak:


Alder/kj ønn


Antall deltakere.


Geografisk område


Beskrivelse av den


frivillige innsatsen i


tiltaket


Er det søkt om støtte


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Sosiale aktiviteter for beboere ved Grefsenhjemmet


Grefsenhjemmets Venner planlegger hyggetreff  2  ganger i måneden, l konsert i


måneden og deltakelse på gudstjenester. Det blir rundt 45-50 aktiviteter i 2015.


Målgruppen er beboere på Grefsenhj emmet i tillegg til noen dagsenterbrukere.


Grefsenhj emmets Venner står for programmet ved hyggetreffene, hjelper beboerene


frem og tilbake fra Storstua der aktivitetene foregår og serverer kaffe og kaker.


Hyggetreffene varer i rundt 50 minutter.


Kostnadene ved arrangementene består i godgjørelse til aktører, refusjon av


reisekostnader og gaver.


Helse og velferd


Begge kjønn i alderen 60-100 år.


50


Nordre Aker  -  beboere ved Grefsenhjemmet


Grefsenhj emmets Venner hadde i 2014 12 aktive medlemmer og rundt 70


støttemedlemmer. De frivillige står både for plablegging og gjennomføring av


arrangementene, som beskrevet over.


Nei


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


E] Grefsenhj emmets Venner budsjett frivillighetsmidler 20l5.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten KJETIL FAGERLUND WEVLING


SOII1


Bydel N ordre Aker
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Postadr: Telefonnummer 02 180


Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01


Nydalen E-post: postmottak@bna.oslo.kommune.no


0403 Oslo







Budsjettforslag 2015
UTGIFTER INNTEKTER


Hyggetreff 8000


Konserter 32000


Blomster 4000


Porto etc. 4000


Gaver 5000


Bydelen 15000


renter 400


Støttemedl. 15000


Oppsparte midler 12600


48000 48000


Budsjettforslag 2015


UTGIFTER INNTEKTER


Hyggetreff 8000


Konserter 32000


Blomster 4000


Porto etc. 4000


Gaver 5000


Bydmen 15000


renter 400


Støttemedl. 15000


Oppsparte midler 12600


48000 48000
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Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-DRZZ Side 1 av 3


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DRZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:14.01.2015 13:47


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Gunnhild Nordgaard Hermstad, kapellan i Nordberg kirke


Kontonummer 16002135020


Kontoinnehaver Nordberg menighet


Postadresse Kringsjågrenda 1


Postnummer 0861


Poststed Oslo


Kontaktperson Gunnhild Nordgaard Hermstad


Fasttelefon 23629495


Mobilnummer 97743568


E-post (kvittering
sendes hit)


gunnhild.nordgaard.hermstad@oslo.kirken.no


Gjenta e-post gunnhild.nordgaard.hermstad@oslo.kirken.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 3000


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DRZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 14.01.2015 13:47


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Gunnhild Nordgaard Hermstad, kapellan i Nordberg kirke


navn


Kontonummer 1600213 5 020


Kontoinnehaver Nordberg menighet


Postadresse Kringsj ågrenda 1


Postnummer 0861


Poststed Oslo


Kontaktperson Gunnhild Nordgaard Hermstad


F asttelefon 23629495


Mobilnummer 97743568


E-post (kvittering


sendes hit)


gunnhild.nordgaard.hermstad@oslo.kirken.no


Gjenta e-post gunnhild.nordgaard.hermstad@oslo.kirken.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 3000


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01


._'§'== Nydalen E-post:


‘I III 0403  Oslo


BNA3 01-DRZZ


postmottak@bna. oslo .kommunene
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Navn på tiltaket Ungdomstur til Tannlegehytta


Beskrivelse av tiltaket Det har i mange år vært et aktivit ungdomsmiljø i Nordberg kirke. De siste ti årene har
det imidlertid ikke vært noe slikt miljø i særlig grad. Etter kofnirmasjonen i høst, var det
noen av ungdommene som gjerne ville være med på noe og det er bestemt at de nå skal
lage en tur for ungdommer i menigheten. Turen er også åpen for andre.  


Målet med turen er å skape en god opplevelse for ungdommene, og at de kan fortsette
med sitt engajsement i kirken. Fordi det ikke er noe særlig ungdomsarbeid ellers i
kriken nå, og dette ikke er noe som det finnes andre offentlige overføringer til, er vi
avhengig av støtte for å fåå gjennomført denne turen.  


Vi håper og tror at dette kan være starten på et åpent og inkluderende ungdomsmiljø
i kirken. Turen markedsføres ovenfor tidligere konfirmanter, men er åpen for alle.
Ungdommene er tydelige på at de ønsker en tur hvor alle som vil, kan kjenne seg
velkommen og erfare et godt og trygt ungdomsmiljø.  


Det er syv ungdommer som arrangerer turen sammen med tre eldre frivillige og med
støtte fra meg som kapellan. 


Vi vet ikke hvor mange som kan tenke seg å være med, men hytta har plass til 55. Vi
håper på fler, men håper at vi iallefall blir 30 stykker.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 15-18


Antall deltakere. 30


Geografisk område Nordberg, Tåsen, Korvoll, Kringsjå


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Turen arrangereres av syv ungdommer som får hjelp av tre frivillige til å lage og
gjennomføre turen for de andre ungdommene. Alle gjør de dette frivillig.  


Som ansatt er jeg med og gjør administrative oppgaver, er tilstede og veileder. En kan
gjerne kalle det ungt ansvar med voksent nærvær.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Nordberg menighetsråd


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett, Ungdomstur til Tannlegehytta 2015.xlsx


Navn påtiltaket Ungdomstur til Tannlegehytta


Beskrivelse av tiltaket Det har i mange år vært et aktivit ungdomsmiljø i Nordberg kirke. De siste ti årene har


det imidlertid ikke vært noe slikt miljø i særlig grad. Etter kofninnasjonen i høst, var det


noen av ungdommene som gjerne ville være med på noe og det er bestemt at de nå skal


lage en tur for ungdommer i menigheten. Turen er også åpen for andre.


Målet med turen er å skape en god opplevelse for ungdommene, og at de kan fortsette


med sitt engajsement i kirken. Fordi det ikke er noe særlig ungdomsarbeid ellers i


kriken nå, og dette ikke er noe som det finnes andre offentlige overføringer til, er vi


avhengig av støtte for å fåå gjennomført denne turen.


Vi håper og tror at dette kan være starten på et åpent og inkluderende ungdomsmiljø


i kirken. Turen markedsføres ovenfor tidligere konfinnanter, men er åpen for alle.


Ungdommene er tydelige på at de ønsker en tur hvor alle som vil, kan kjenne seg


velkommen og erfare et godt og trygt ungdomsmiljø.


Det er syv ungdommer som arrangerer turen sammen med tre eldre frivillige og med


støtte fra meg som kapellan.


Vi vet ikke hvor mange som kan tenke seg å være med, men hytta har plass til 55. Vi


håper på fler, men håper at vi iallefall blir 30 stykker.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kj ønn 15  -  l 8


Antall deltakere. 30


Geografisk område Nordberg, Tåsen, Korvoll, Kringsjå


Beskrivelse av den Turen arrangereres av syv ungdommer som får hjelp av tre frivillige til å lage og


frivillige innsatsen i gjennomføre turen for de andre ungdommene. Alle gjør de dette frivillig.


tiltaket


Som ansatt er jeg med og gjør administrative oppgaver, er tilstede og veileder. En kan


gjerne kalle det ungt ansvar med voksent nærvær.


Er det søkt om støtte Ja


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Nordberg menighetsråd


støtte tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett, Ungdomstur til Tannlegehytta 2015 .xlsx
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


GUNNHILD NORDGAARD HERMSTAD


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos lD-porten GUNNHILD NORDGAARD HERMSTAD


som


BNA30l-DRZZ


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  01


._'§'== Nydalen E-post: postmottak@bna.os1o.kommune.no


‘I III 0403  Oslo
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Budsjett
Ungdomstur til Tannlegehytta 2015


INNTEKT


Deltakeravgift 30 150 4 500             


Støtte, menighetsråd 5 000             


Støtte, Nordre Aker bydel 3 000             


SUM 12 500          


UTGIFTER


Leie, Tannlegehytta -7 000           


Mat -4 000           


Førstehjelpsutstyr -500               


Diverse -1 000           


SUM -12 500         


RESULTAT -                     


Budsjett
Ungdomstur til Tannlegehytta 2015


Deltakeravgift


Støtte, menighetsråd


Støtte, Nordre Aker bydel


SUM


Leie, Tannlegehytta


Mat


Førstehjelpsutstyr


Diverse


SUM


RESULTAT


30 150


INNTEKT


4  500


5 000


3 000


12 500


UTGIFTER


-7 000


-4ooo
-500


-1 000


-12 500







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DSZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:14.01.2015 15:26


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Trikkehallen på Kjelsås


Organisasjonsnummer 974778882


Kontonummer 1315 01 00962


Kontoinnehaver Bydel Nordre Aker


Internettside www.tiltkortfilmfestival.no


Postadresse Trikkehallen på Kjelsås; Bydel Nordre Aker; Postboks 4433 Nydalen


Postnummer 0403


Poststed Oslo


Kontaktperson Janko Radovanovic


Fasttelefon 23 47 30 89


Mobilnummer 47 61 15 63


E-post (kvittering
sendes hit)


janko.radovanovic@bna.oslo.kommune.no


Gjenta e-post janko.radovanovic@bna.oslo.kommune.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


 Skjemakode:


BNA301


Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


Referansenummer:


BNA301-DSZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 14.01.2015 15:26


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens


navn


Organisasjonsnummer


Kontonummer


Kontoinnehaver


lntemettside


Postadresse


Postnummer


Poststed


Kontaktperson


F asttelefon


Mobilnummer


E-post (kvittering


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Trikkehallen påKjelsås


974778882


1315 01 00962


Bydel Nordre Aker


WWW.tiltkortfilmfestivalno


Trikkehallen på Kjelsås; Bydel Nordre Aker; Postboks 4433 Nydalen


0403


Oslo


Janko Radovanovic


23 47 30 89


47 61 15 63


janko.radovanovic@bna.oslo.kommune.no


sendes hit)


Gjenta e-post janko.radovanovic@bna.oslo.kommune.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 20000


Navn på tiltaket TILT Kortfilmfestival 2015


Beskrivelse av tiltaket TILT -  KORTFILMFESTIVAL 2015 
for ungdom mellom 13 og 22 år 


Tilt Kortfilmfestival blir i år arrangert for tiender gang, og markerer seg som den
eneste kortfilmfestivalen for ungdom fra Oslo og omegn. Ungdom mellom 13 og
22 år kan delta på festivalen. Alle påmeldte filmer blir vist og vurdet av en jury
bestående av fagfolk innen bransjen. Vi deler ut premier til de tre beste filmene, samt en
publikumspris. Unge filmskapere kan lese mer om regler og påmelding av sine filmer
via våre nettsider. 


TILT festivalen 2015 er satt til 14. november 2014, men arbeidet med festivalen har
allerede begynt. Årets grafiske profil er laget av elevene fra Elvebakken skole i Oslo.
Plakater og flyers er allerede laget og vil distribueres til skoler og filmverksteder med en
gang våre nettsider er oppe. Vi har lyst å promotere oss på filmfestivalen Amandus som
arrangeres i Lillehammer i mars 2015. 


Dato: 14. november 2015. Kl.17:00 
Adresse: Midtoddveien 12, 0494 Oslo 
Web: www.tiltkortfilmfestival.no


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 13 - 22


Antall deltakere. 100


Geografisk område Oslo og omegn


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Omfanget av dugnadsarbeidet er stort blant medlemmer. Alt materiell som fronter
festivalen (reklamefilmen, plakater, flyers, logoer... ) er laget frivillig av ungdom.
Frivillige er involvert i alle ledd av festivalen, i alt fra planlegging til gjennomføring. De
er også delt i flere grupper som: tekniskgruppe, PR gruppe og trivselsgruppa.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Seinlørdagsmidler


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


TILT 2015 regnskap.xls


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 20000


Navn på tiltaket TlLT Kortfilmfestival 2015


Beskrivelse av tiltaket TlLT  -  KORTFILMFESTIVAL 2015


for ungdom mellom 13 og 22  år


Tilt Kortfilmfestival blir i år arrangert for tiender gang, og markerer seg som den


eneste kortfilmfestivalen for ungdom fra Oslo og omegn. Ungdom mellom 13 og


22  år kan delta på festivalen. Alle påmeldte filmer blir vist og vurdet av en jury


bestående av fagfolk innen bransj en. Vi deler ut premier til de tre beste filmene, samt en


publikumspris. Unge filmskapere kan lese mer om regler og påmelding av sine filmer


via våre nettsider.


TlLT festivalen 2015 er satt til 14. november 2014, men arbeidet med festivalen har


allerede begynt. Årets grafiske profil er laget av elevene fra Elvebakken skole i Oslo.


Plakater og flyers er allerede laget og vil distribueres til skoler og filmverksteder med en


gang våre nettsider er oppe. Vi har lyst å promotere oss på filmfestivalen Amandus som


arrangeres i Lillehammer i mars 2015.


Dato: 14. november 2015. Kl.17:00


Adresse: Midtoddveien 12, 0494 Oslo


Web: WWW.tiltkortfilmfestival.no


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 13  - 22


Antall deltakere. 100


Geografisk område Oslo og omegn


Beskrivelse av den Omfanget av dugnadsarbeidet er stort blant medlemmer. Alt materiell som fronter


frivillige innsatsen i festivalen (reklamefilmen, plakater, flyers, logoer... ) er laget frivillig av ungdom.


tiltaket Frivillige er involvert i alle ledd av festivalen, i alt fra planlegging til gjennomføring. De


er også delt i flere grupper som: tekniskgruppe, PR gruppe og trivselsgruppa.


Er det søkt om støtte J a


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Seinlørdagsmidler


støtte tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El TILT  2015 regnskap.xls
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


JANKO RADOVANOVIC


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos lD-porten JANKO RADOVANOVIC


som


BNA301-DSZZ


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  01


'Ez Nydalen E-post: postmottak@bna.os1o.kommune.no
1  Ill 0403  Oslo


Side 3 av 3







TILT kortfilmfestival 2015
Inntekter
Seinlørdagsmidler 20000
Frivillighetsmidler 20000
SUM 40000


Utgifter


Premier til vinnere -14000
Jury Honorar -6000
TILT Utstilling -4000
Plakater & Flyers -3000
Web Design & Administrering -3000
Div. utstyr -3000
Markedsføring -3000
Mat og drikke (til frivillige, juryen og filmskapere) -2500
Fotograf honorar -1000
Web Domene -500
SUM -40000


TOTAL: Inntekter - Utgifter 0


TILT kortfilmfestival 2015


lnntekter
Seinlørdagsmidler


Frivillighetsmidler


SUM


Utgifter


Premier til vinnere


Jury Honorar


TILT Utstilling
Plakater & Flyers


Web Design & Administrering


Div. utstyr


Markedsføring


Mat og drikke (til frivillige, juryen og filmskapere)


Fotograf honorar


Web Domene


SUM


TOTAL: lnntekter  -  Utgifter


20000
20000
40000


—14ooo
-5000
-4000
-3000
-3000
-3000
-3000
-2500
-1000
-500


-4oooo


0







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FGZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:14.01.2015 15:37


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Nydalens Skiklub - Stifinnerkomiteen


Organisasjonsnummer 984 054 815


Kontonummer 0530 29 17169


Kontoinnehaver Nydalens Skiklub


Internettside http://nydalen.idrett.no/orientering/


Postadresse Postboks 32 Nydalen


Postnummer 0409


Poststed Oslo


Kontaktperson Egil Rundberget


Mobilnummer 92265290


E-post (kvittering
sendes hit)


egil.rundberget@getmail.no


Gjenta e-post egil.rundberget@getmail.no


Svarkvittering


Bekreftelse 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301-FGZZ


Oslo kommune


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre  Aker


Innsendingsdato: 14.01.2015 15:37


Retningslinjer  for  frivillighetsmidler i Bydel Nordre  Aker


Merk:  les retningslinjene nøye før du fyller  ut skjemaet


F  Jeg erklærer  at  jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Nydalens Skiklub  -  Stifinnerkomiteen


navn


Organisasjonsnummer 984 054 815


Kontonummer 0530 29 17169


Kontoinnehaver Nydalens Skiklub


Internettside http://nydalen.idrett.no/orientering/


Postadresse Postboks 32 Nydalen


Postnummer 0409


Poststed Oslo


Kontaktperson Egil Rundberget


Mobilnummer 92265290


E-post (kvittering


sendes hit)


Gjenta e-post


Svarkvittering


Bekreftelse


å* Bydel Nordre Aker


egil.rundberget@getmail.no


egil.rundberget@getmail.no


Po stadr: Telefonnummer


Postboks 4433 Telefaksnummer


Nydalen E-post:


0403 Oslo


BNA301-FGZZ


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 2000


Navn på tiltaket Nærkart Nydalen


Beskrivelse av tiltaket NSK ønsker å ha et turorienteringstilbud i Nydalen hvert år. Til formålet trengs et egnet
kart. Det foreligger et nesten ferdigstilt sprintkart over området, som ønskes konvertert
til normen for nærkart. Kartet ønskes trykket i 400 eks for bruk i turo-tilbudet 2015
(Postjakta).


Type tiltak: Idrett og friluftsliv


Alder/kjønn 10 - 80 år


Antall deltakere. 400


Geografisk område Nydalen


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Ferdigstilling og konvertering av sprintkartet utføres av klubbens kartkomité.
Trykkingen av nærkartet med poster utføres av Stifinnerkomitéen på egen laserprinter.
Nærkartet pakkes i konvolutter sammen med de øvrige kartene i Postjakta, og
fordeles på et utvalg forhandlere. Nærkartet legges også ut for nedlasting på http://
turorientering.no/nydalen/ Det spesifikke antall arbeidstimer for nærkartet anslås til
omlag 20 timer.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett nærkart Nydalen.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


EGIL RUNDBERGET


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 2000


Navn på tiltaket Nærkart Nydalen


Beskrivelse av tiltaket NSK ønsker å ha et turorienteringstilbud i Nydalen hvert år. Til formålet trengs et egnet


kart. Det foreligger et nesten ferdigstilt sprintkart over området, som ønskes konvertert


til normen for nærkart. Kartet ønskes trykket i 400eks for bruk i turo-tilbudet 2015


(Postj akta).


Type tiltak: ldrett og friluftsliv


Alder/kjønn 10-  80 år


Antall deltakere. 400


Geografisk område Nydalen


Beskrivelse av den F erdigstilling og konvertering av sprintkartet utføres av klubbens kartkomite.


frivillige innsatsen i Trykkingen av nærkartet med poster utføres av Stifmnerkomiteen på egen laserprinter.


tiltaket Nærkartet pakkes i konvolutter sammen med de øvrige kartene i Postj akta, og


fordeles på et utvalg forhandlere. Nærkartet legges også ut for nedlasting på http://


turorientering.no/nydalen/ Det spesifikke antall arbeidstimer for nærkartet anslås til


omlag 20 timer.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


E] Budsjett nærkart Nydalen.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten EGIL RUNDBERGET


SOIH
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Vedlegg til søknad om støtte til nærkart Nydalen 
 
 


BUDSJETT FOR NÆRKART NYDALEN 
 
 
Ferdigstilling sprintkart             0 kr         (dekkes av kartkomiteen) 
Konvertering til nærkart             0 kr         (dekkes av kartkomiteen) 
Trykking av 400 nærkart (400 eks x 5 kr/eks) 2.000 kr     
Sum kostnader      2.000 kr     
 
 
Tilskudd bes overført Nydalens Skiklub, konto nr 0530.29.17169. 
 
Referanse: Stifinnerkomiteen 
 
 
 
 
_________________________ 
Egil Rundberget (sign.) 
Stifinnerkomiteen 
Nydalens Skiklub 


Vedlegg til søknad om støtte til nærkart Nydalen


BUDSJETT FOR NÆRKART NYDALEN


Ferdigstilling sprintkart 0 kr (dekkes av kartkomiteen)


Konvertering til nærkart 0 kr (dekkes av kartkomiteen)


Trvkking av 400 naerkart (400 eks x 5 kr/eks) 2.000kr


Sum kostnader 2.000kr


Tilskudd bes overført Nydalens Skiklub, konto nr 0530.29.17169.


Referanse: Stifinnerkomiteen


Egil Rundberget (sign.)


Stifinnerkomiteen


Nydalens Skiklub







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DTZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:14.01.2015 22:49


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Kammerkoret Utsikten


Organisasjonsnummer 993643335


Kontonummer 15031006543


Kontoinnehaver Torbjørn Stray - Pedersen


Internettside http://kammerkoretutsikten.no/


Postadresse grefsen kirke v/ Erlend Fagertun


Postnummer 0489


Poststed Oslo


Kontaktperson Torbjørn Stray - Pedersen


Fasttelefon 22225395


Mobilnummer 97658034


E-post (kvittering
sendes hit)


tspeders@broadpark.no


Gjenta e-post tspeders@broadpark.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DTZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 14.01.2015 22:49


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Kammerkoret Utsikten


navn


Organisasjonsnummer 993643335


Kontonummer 15 03 1006543


Kontoinnehaver Torbjøm Stray -  Pedersen


Internettside httpt//kammerkoretutsiktenno/


Postadresse grefsen kirke v/ Erlend F agertun


Postnummer 0489


Poststed Oslo


Kontaktperson Torbjøm Stray -  Pedersen


F asttelefon 22225395


Mobilnummer 97658034


E-post (kvittering tspeders@broadpark.no


sendes hit)


Gjenta e-post tspeders@broadpark.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 20000


Navn på tiltaket "Gloria" av Vivaldi


Beskrivelse av tiltaket Verket skal oppføres i Grefsen kirke torsdag 5. mars d. å. i forbindelse med  
kirkens 75-årsjubileum. Foruten koret skal det delta 2 solister samt et 10 manns
barokkorkester.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Menn og kvinner i alder fra 30 til 70 år


Antall deltakere. 30


Geografisk område Grefsen/Kjelsås


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Prosjektet gir koristene et verdifullt innblikk i barokkmusikkens spesielle finesser med
bla. krevende milismer og kontrapunkt. Det blir laget øvefiler for hjemmebruk.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett Gloria 2015.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


TORBJØRN STRAY-PEDERSEN


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 20000


Navn påtiltaket "Gloria" av Vivaldi


Beskrivelse av tiltaket Verket skal oppføres i Grefsen kirke torsdag 5. mars d.  å.  i forbindelse med


kirkens 75 -årsjubileum. Foruten koret skal det delta  2  solister samt et 10manns


barokkorkester.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Menn og kvinner i alder fra 30 til 70 år


Antall deltakere. 30


Geografisk område Grefsen/Kjelsås


Beskrivelse av den Prosjektet gir koristene et verdifullt innblikk i barokkmusikkens spesielle finesser med


frivillige innsatsen i bla. krevende milismer og kontrapunkt. Det blir laget øvefiler for hjemmebruk.


tiltaket


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett Gloria 2015 .xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten TORBJØRN STRAY-PEDERSEN


SOIH
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Budsjett "Gloria" 05.03.2015


Inntekter


Billetter 200 stk.x150 30000


Egenandel menigheten 20000


Egenandel  "Utsikten" 5000


Støtte fra Bydel Nordre Aker 15000


I alt 70000


Utgifter


Musikere 12x5000 60000


Plakatdesign, PR etc. 3000


Diverse 3000


Cembalo-reparasjon 4000


I alt 70000


Budsjett "Gloria" 05.03.2015


Inntekter


Billetter 200 stk.x150


Egenandel menigheten


Egenandel "Utsikten"


Støtte fra Bydel Nordre Aker


I alt


Utgifter


Musikere 12x5000


Plakatdesign, PR etc.


Diverse


Cembalo-reparasjon


I alt


30000


20000


5000


15000


70000


60000


3000


3000


4000


70000







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FHZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:14.01.2015 23:33


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Lyn SKi


Organisasjonsnummer 954 086 569


Kontonummer 16075650373


Kontoinnehaver Lyn SKi


Internettside www.lynski.no


Postadresse Postboks 14, Kringsjå


Postnummer 0807


Poststed Oslo


Kontaktperson Eirik Myhr Nossum


Mobilnummer 90615066


E-post (kvittering
sendes hit)


eimyno@gmail.com


Gjenta e-post eimyno@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—FHZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 14.01.2015 23:33


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Lyn SKi


navn


Organisasjonsnummer 954 086 569


Kontonummer 16075 65 0373


Kontoinnehaver Lyn SKi


lntemettside WWW.1yr1Ski.r10


Postadresse Postboks 14, Kringsjå


Postnummer 0807


Poststed Oslo


Kontaktperson Eirik Myhr Nossum


Mobilnummer 90615066


E-post (kvittering eimyno@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post eimyno@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 70000


Navn på tiltaket Skituppen


Beskrivelse av tiltaket Lyn Ski er en av landets største skiklubber. Vi ønsker å tilby et bredt trenings- og
aktivitets-tilbud til folk i alle aldere. For å kunne gi de yngste et tilbud om å lære seg å
gå på ski har vi etablert gruppen "Skituppen". Denne gruppen er et trening / aktivitets
tilbud for barn mellom 3-4 år hvor målet er at de skal lære seg å leke og ha det morro
med ski på beina. Vi har i noen år drevet med skileik for barn mellom 4-8 år og etter
mange etterspørsler samt meget gode tilbakemeldinger på dette kjørte vi Skituppen
som et prøveprosjekt vinteren 2013-2014. Dette ble det stor etterspørsel etter. Derfor
kjørte vi også i gang med dette for fult i år. Vårt mål er å tilby best mulig oppfølging
for alle og har derfor brukt mye ressurser på å ha en høy trenertetthet (batalte trenere)
slik at alle barna skal bli sett og aktivisert mens de går på ski. Dette krever også en
del utstyr i form av baller, bøtter, kjegler, erteposer, låneski, lånesko mm. Uten alle de
frivillige hadde det imidlertid ikke vært mulig. Vi har i tillegg til trenere en arsjenal
av såkalte voksenhjelpere som hjelper til med å holde barna samlet på sletten ved
Sognsvann Snøpark i tillegg til å generelt passe på. Vi tilbyr Skitupp-treninger en gang i
uka gjennom hele vinteren (7 januar - påske) og hver onsdag har vi mellom 80-100 barn
i alderen 3-4 på trening. Det er litt av et skue. I tillegg har vi ca 500 barn i alderen 4-8
som er på skileik 2 andre dager i uka. Mange av trenerne og de frivillige er dermed i full
sving 3 ganger i uka for å aktivisere og trene tilsammen ca 600 barn i alderen 3-8 år. Vi
ønsker med dette å søke midler til å fortsette å kunne gi et slikt aktivitetstilbud til denne
aldersgruppen. Vi er helt avhengige av våre frivillige til å gjøre mye av drajobben, men
vi er også avhengig av våre betalte trenere for å kunne fortsette å gi det beste tilbudet til
de unge. Vi blir stadig flere barn på trening og trenger derfor også hele tiden mer utstyr
for å kunne gi alle muligheten for å låne ski, gå sikksakk mellom kjegler etc.


Type tiltak: Idrett og friluftsliv


Alder/kjønn 3-4 år/ Begge


Antall deltakere. 600


Geografisk område Sognsvann


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Enorm! Vi har en frivillig sjef for både skituppen og skileiken som legger ned
utallige timer for å drive samt planlegge treningene. Hun organiserer alt fra trenere til
voksenhjelpere. Vi har ca 30 voksenhjelpere i sving hver uke i tillegg til trenere. I løpet
av en vinter blir dette mange dagsverk. Disse frivillige øker muligheten for at vi kan
få gjennomført best mulige treninger for de yngste og øker dermed muligheten for at
akkurat disse små barna skal vokse opp med gode opplevelser av det å være ute, samt å
oppleve treningsglede. Vi er avhengige av disse!


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp


Navn  på tiltaket


Beskrivelse av tiltaket


Type  tiltak:


Alder/kj ønn


Antall deltakere.


Geografisk  område


Beskrivelse av den


frivillige innsatsen i


tiltaket


70000


Skituppen


Lyn  Ski er en av landets største skiklubber. Vi ønsker å tilby et bredt trenings- og


aktivitets-tilbud til folk i alle aldere. For å kunne gi de yngste et tilbud om å lære seg å


gå påski har vi etablert gruppen "Skituppen". Denne gruppen er et trening /  aktivitets


tilbud for barn mellom 3-4 år hvor målet er at de skal lære seg å leke og ha det morro


med ski på beina. Vi har i noen år drevet med skileik for barn mellom 4-8 år og etter


mange etterspørsler samt meget gode tilbakemeldinger på dette kjørte vi Skituppen


som et prøveprosjekt vinteren  20l3-20l4.  Dette ble det stor etterspørsel etter. Derfor
kjørte vi også i gang med dette for fult i år. Vårt mål er å tilby best mulig oppfølging


for alle og har derfor brukt mye ressurser på å ha en høy trenertetthet (batalte trenere)


slik at alle barna skal bli sett og aktivisert mens de går på ski. Dette krever også en


del utstyr i fonn av baller, bøtter, kjegler, erteposer, låneski, lånesko mm. Uten alle de


frivillige hadde det imidlertid ikke vært mulig. Vi har i tillegg til trenere en arsjenal


av såkalte voksenhjelpere som hjelper til med å holde barna samlet på sletten ved


Sognsvann Snøpark i tillegg til å generelt passe på. Vi tilbyr Skitupp-treninger en gang i


uka gjennom hele vinteren (7 januar - påske) og hver onsdag har vi mellom  80-l00  barn


i alderen 3-4 på trening. Det er litt av et skue. l tillegg har vi ca 500barn i alderen 4-8


som er på skileik  2  andre dager i uka. Mange av trenerne og de frivillige er denned i full


sving 3 ganger i uka for å aktivisere og trene tilsammen ca 600barn i alderen 3-8 år. Vi


ønsker med dette å søke midler til å fortsette å kunne gi et slikt aktivitetstilbud til denne


aldersgruppen. Vi er helt avhengige av våre frivillige til å gjøre mye av drajobben, men
vi er også avhengig av våre betalte trenere for å kunne fortsette å gi det beste tilbudet til


de unge. Vi blir stadig flere barn på trening og trenger derfor også hele tiden mer utstyr


for å kunne gi alle muligheten for å låne ski, gå sikksakk mellom kjegler etc.


ldrett og friluftsliv


3-4 år/ Begge


600


Sognsvann


Enonn! Vi har en frivillig sjef for både skituppen og skileiken som legger ned


utallige timer for å drive samt planlegge treningene. Hun organiserer alt fra trenere til


voksenhjelpere. Vi har ca  30  voksenhjelpere i sving hver uke i tillegg til trenere. l løpet


av en vinter blir dette mange dagsverk. Disse frivillige øker muligheten for at vi kan


få gjennomført best mulige treninger for de yngste og øker denned muligheten for at


akkurat disse små bama skal vokse opp med gode opplevelser av det å være ute, samt å


oppleve treningsglede. Vi er avhengige av disse!


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett_Skituppen.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


EIRIK MYHR NOSSUM


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett_Skituppen.x1sx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten EIRIK MYHR NOSSUM


som


BNA301-FHZZ


Bydel N01‘d1‘6 Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  Ol
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Trenere 48000 20 trenere i uka x 200,- x 12 uker


Utstyr 13000 Skileiksutstyr


Ski 9000 Låneski


Sum 70000


Trenere 48000 20 trenere i uka x 200,- x 12 uker


Utstyr 13000 Skileiksutstyr


Ski 9000 Låneski


Sum 70000







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DUZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 01:37


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Tåsen Idrettslag


Kontonummer 70820516026


Kontoinnehaver Tåsen Idrettslag


Internettside tåsenil.no


Postadresse Tåsenveien 32


Postnummer 0870


Poststed Oslo


Kontaktperson Anne Berit Bergo, leder


Fasttelefon 22232514


Mobilnummer 99407993


E-post (kvittering
sendes hit)


ab.bergo@online.no


Gjenta e-post ab.bergo@online.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DUZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 01:37


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Tåsen Idrettslag


navn


Kontonummer 708205 16026


Kontoinnehaver Tåsen Idrettslag


Internettside tåsenil.no


Postadresse Tåsenveien 32


Postnummer 0870


Poststed Oslo


Kontaktperson Anne Berit Bergo, leder


F asttelefon 22232514


Mobilnummer 99407993


E-post (kvittering


sendes hit)


Gjenta e-post


Svarkvittering


Bekreftelse


ab.bergo@online.no


ab.bergo@online.no
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 50000


Navn på tiltaket Opprusting av lekeplass i Tåsenveien 32 (53/9 Lekeplass/park)


Beskrivelse av tiltaket Friområdet/lekeplassen er oppgradert over flere år, og har et godt tilbud til barn og unge
med basket, fotball, tennis, treningsapparater m.m. Det bor mange småbarnsfamilier på
Tåsen/Ullevål, og området er flittig brukt i helger og på ettermiddager. Vi har registrert
et behov for noen trygge og morsomme lekeapparater også for de minste. I tillegg er det
behov for å fylle den store sandkassen med mer sand.


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn Barn


Antall deltakere. 500


Geografisk område Kommunalt friområde tilgjengelig for alle i nærmiljøet på Tåsen og omegn


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Vi vil kjøpe inn materialer og bygge en "Tipi/Indianertelt" av solide materialer i egnet
treslag (se vedlegg). 


Tåsen Idrettslag legger hele året ned et stort arbeid og i å forvalte og drifte dette
kommunale friområdet (siden 1924). Dette innebærer blant annet klipping av plener,
raking, rydding, spyling av lekeplass, islegging av skøytebane m.m.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett og beskrivelse av prosjektet.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


ANNE BERIT WANG BERGO


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 50000


Navn på tiltaket Opprusting av lekeplass i Tåsenveien  32  (53/9 Lekeplass/park)


Beskrivelse av tiltaket Friområdet/lekeplassen er oppgradert over flere år, og har et godt tilbud til barn og unge


med basket, fotball, tennis, treningsapparater m.m. Det bor mange småbarnsfamilier på


Tåsen/Ullevål, og området er flittig brukt i helger og på ettermiddager. Vi har registrert


et behov for noen trygge og morsomme lekeapparater også for de minste. I tillegg er det


behov for å fylle den store sandkassen med mer sand.


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn Barn


Antall deltakere. 500


Geografisk område Kommunalt friområde tilgjengelig for alle i nærmiljøet på Tåsen og omegn


Beskrivelse av den Vi vil kjøpe inn materialer og bygge en "Tipi/Indianertelt" av solide materialer i egnet


frivillige innsatsen i treslag (se vedlegg).


tiltaket


Tåsen Idrettslag legger hele året ned et stort arbeid og i å forvalte og drifte dette


kommunale friområdet (siden 1924). Dette innebærer blant annet klipping av plener,


raking, rydding, spyling av lekeplass, islegging av skøytebane m.m.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett og beskrivelse av prosjektet.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten ANNE BERIT WANG BERGO


SOHI
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Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DVZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 07:23


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Oslo Nord-Vest revmatikerforening


Organisasjonsnummer 991465804


Kontonummer 05300750364


Kontoinnehaver Oslo Nord-Vest revmatikerforening


Postadresse PB 4567 Nydalen


Postnummer 0404


Poststed Oslo


Kontaktperson Eva-Lill Kamhaug


Fasttelefon 22382333


Mobilnummer 48234053


E-post (kvittering
sendes hit)


eva-lill@kamhaug.no


Gjenta e-post eva-lill@kamhaug.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DVZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 07:23


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Oslo Nord-Vest revmatikerforening


navn


Organisasjonsnummer 991465 804


Kontonummer 05 30075 0364


Kontoinnehaver Oslo Nord-Vest revmatikerforening


Postadresse PB 4567 Nydalen


Postnummer 0404


Poststed Oslo


Kontaktperson Eva-Lill Kamhaug


F asttelefon 223 82333


Mobilnummer 48234053


E-post (kvittering eva-lill@kamhaug.no


sendes hit)


Gjenta e-post eva-lill@kamhaug.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 15000


Navn på tiltaket Trening i vann, ikke for yngre revmatikere?


Beskrivelse av tiltaket Oslo Nord-Vest revmatikerforening har flere treninger i varmt vann for sine
medlemmer. Vi er i gang med et tiltak for de eldre revmatikerne over 70 år, for å få dem
til å bruke tilbudet om trening, og ser at vi fremdeles på jobbe mer med dette. 
Vi ser også at det er vanskelig å få kontakt med de yngre medlemmene, de mellom 25
og 50 år. De er fraværende på mange av våre aktiviteter, både på medlemsmøter, turer
og trening.  Grunnene til dette kan være flere. Vi tror at den viktigste grunnen er at
de ikke føler fellesskap med damer som kunne være deres mor eller bestemor. De har
sykdommen felles men er opptatt av ulike problemstillinger.  
Vi får i år et styre med flere medlemmer under 50 år som skal jobbe med kontakten med
den yngre del av medlemsmassen. Tiltaket/prosjektet vil være todelt.  
Del I. Tilby en vanntreningstime i uka som er på kvelden. Denne timen skal i
utgangspunktet være forbeholdt de under 50 år.  
Del II. Få kontakt med de yngre medlemmene gjennom facebook, nyhetsbrev,  e-post.
På denne måten finne ut hva de er interessert i og hvordan vi som frivillig organisasjon
kan gi støtte til denne gruppa. 
Forklaring til antall deltakere. 
Del I Trening i vann. Det er plass til max 15 personer i bassenget. Tilbudet går til alle
men det begrenset plass i bassenget 
Del II. Opprette kontakt med den yngre gruppa og arrangere møteplasser.  Denne delen
gjelder også hele gruppa, men her er det ingen begrensninger på antall.


Type tiltak: Helse og velferd


Alder/kjønn 25-50 begge kjønn


Antall deltakere. 30


Geografisk område Oslo Nord-Vest


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Den frivillige innsatsen vil ligge mest i del II av prosjektet. Hele styret, men mest
"ungdommen" vil kontakte våre yngre medlemmer gjennom sosiale medier og e-post
for å prøve å finne ut ha de er interessert i at vi skal jobbe med, som de kan ha nytte av.
Deretter opprette møteplasser og finne emner som passer for de litt yngre revmatikerne,
og gjennomføre dette. 
Når det gjelder trening i vann, del I, må vi finne ledig bassengtid og instruktør. Det må
sendes ut informasjon. Vi må betale leie for basseng og honorar til trener og vi sponer
en del av treningsavgiften.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


budsjett søknad Nordre Aker.docx


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 15000


Navn på tiltaket Trening i Vann, ikke foryngre revmatikere?


Beskrivelse av tiltaket Oslo Nord-Vest revmatikerforening har flere treninger i varmt vann forsine


medlemmer. Vi er i gang med et tiltak forde eldre revmatikerne over 70år, for å fådem


til å bruke tilbudet om trening, og ser at vi fremdeles på jobbe mer med dette.


Vi ser også at det er vanskelig å fåkontakt med de yngre medlemmene, de mellom 25


og 50år. De er fraværende påmange av våre aktiviteter, både på medlemsmøter, turer


og trening. Grunnene til dette kan være flere. Vi trorat den viktigste grunnen er at


de ikke føler fellesskap med damer som kunne være deres mor eller bestemor. De har


sykdommen felles men er opptatt av ulike problemstillinger.


Vi får i år et styre med flere medlemmer under 50år som skal jobbe med kontakten med


den yngre del av medlemsmassen. Tiltaket/prosjektet vil være todelt.


Del l. Tilby en vanntreningstime i uka som er på kvelden. Denne timen skal i


utgangspunktet være forbeholdt de under 50år.


Del ll. Få kontakt med de yngre medlemmene gjennom facebook, nyhetsbrev, e-post.


På denne måten finne ut hva de er interessert i og hvordan vi som frivillig organisasjon


kan gi støtte til denne gruppa.


Forklaring til antall deltakere.


Del l Trening i vann. Det er plass til max l5 personer i bassenget. Tilbudet går til alle


men det begrenset plass i bassenget


Del ll. Opprette kontakt med den yngre gruppa og arrangere møteplasser. Denne delen


gjelder også hele gruppa, men her er det ingen begrensninger på antall.


Type tiltak: Helse og velferd


Alder/kjønn 25-50begge kjønn


Antall deltakere. 30


Geografisk område Oslo Nord-Vest


Beskrivelse av den Den frivillige innsatsen vil ligge mest i del ll av prosjektet. Hele styret, men mest


frivillige innsatsen i "ungdommen" vil kontakte våre yngre medlemmer gjennom sosiale medier og e-post


tiltaket forå prøve å finne ut ha de er interessert i at vi skal jobbe med, som de kan ha nytte av.


Deretter opprette møteplasser og finne emner som passer forde litt yngre revmatikerne,


og gjennomføre dette.


Når det gjelder trening i vann, del l, må vi finne ledig bassengtid og instruktør. Det må


sendes ut informasjon. Vi må betale leie forbasseng og honorar til trener og vi sponer


en del av treningsavgiften.


Er det søkt om støtte Nei


fortiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El budsjett søknad Nordre Aker.docx
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


SOLVEIG EVA-LILL GRAN KAMHAUG


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos lD-porten SOLVEIG EVA-LILL GRAN KAMHAUG


som


BNA301-DVZZ


Bydel N01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  01


'Ez Nydalen E-post: postmottak@bna.os1o.kommune.no
1  Ill 0403  Oslo
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Trening i vann, ikke for yngre revmatikerne? 


Budsjett 


 


Utgifter 


Budsjett del I 


Leie av basseng for et semester      kr 12000.- 


Honorar til instruktør for et semester      kr   9000.- 


         kr 21000.- 


 


Utgifter del II 


Utsending av informasjon på SMS    kr   500.- 


Leie av møtelokaler/møteplasser    kr 2500.- 


Honorar til foreleser      kr 3000.- 


        Kr 6000.- 


 


Totalt utgifter for hele prosjektet     kr 27 000.- 


 


Inntekter  


Frivillighetsmidler fra  


Bydel Nordre Aker      kr 15000.- 


Egenandel  bassengtrening     kr   7000.-    


Midler fra Oslo Nord-Vest revmatikerforening    kr   5000.- 


        Kr 27000.- 


Trening i  vann, ikke for yngre revmatikerne?


Budsjett


Utgifter


Budsjett del I


Leie av basseng for et semester


Honorar til instruktør for et semester


Utgifter del  II


Utsending av informasjon på SMS


Leie av møtelokaler/møteplasser


Honorar til foreleser


Totalt utgifter for hele prosjektet


Inntekter


Frivillighetsmidler fra


Bydel Nordre Aker


Egenandel bassengtrening


Midler fra Oslo Nord-Vest revmatikerforening


kr 12000.-


kr 9000.-


kr 21000.-


kr 500.-


kr 2500.-


kr 3000.-


Kr 6000.-


kr 27  000.-


kr 15000.-


kr 7000.-


kr 5000.-


Kr 27000.-







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DWZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 09:40


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


"Nordre Aker O2-samarbeid" c/o Nydalens Skiklub


Organisasjonsnummer 984 054 815


Kontonummer 0530 29 17169


Kontoinnehaver Nydalens Skiklub


Postadresse Postboks 32 Nydalen


Postnummer 0409


Poststed Oslo


Kontaktperson Terje Dengerud


Mobilnummer 90531903


E-post (kvittering
sendes hit)


terje.dengerud@mesta.no


Gjenta e-post terje.dengerud@mesta.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DWZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 09:40


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens "Nordre Aker O2-samarbeid" c/o Nydalens Skiklub


navn


Organisasjonsnummer 984 054 815


Kontonummer 05 3 0 29 17169


Kontoinnehaver Nydalens Skiklub


Postadresse Postboks 32 Nydalen


Postnummer 0409


Poststed Oslo


Kontaktperson Terje Dengerud


Mobilnummer 90531903


E-post (kvittering terje.dengerud@mesta.no


sendes hit)


Gjenta e-post terje.dengerud@mesta.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 60000


Navn på tiltaket Nordre Aker O2-samarbeid (Lyn Ski, Koll, Kjelsås langrenn og Nydalens Skiklub)


Beskrivelse av tiltaket A. Klubbene søker om støtte til å gjennomføre felles treninger og trening-/
miljøsamlinger for ungdommene i klubbene for å styrke sosialt samhold og gi verdifull
inspirasjon i en alder der idrett generelt opplever stort frafall. Dette vil gjennomføres
som følger: 


1) Felles intervalltreninger i skogen i mai – oktober. Variert opplegg som passer for alle
idretter.  
3) En eller to dagsamling med utgangspunkt i Olympiatoppens treningsenter og/eller
Kikut/Kobberhaugen el.l 


Aktiviteten er et tillegg til det totale felles og koordinerte aktivitetstilbudet som tilbys
denne gruppen fra klubbene. 


B. I tillegg søkes om støtte til treningsamling for elevene som tar Toppidrett på Nydalen
VGS. Her stiller klubbene med trenere, mens det søkes om støtte til overnatting.


Type tiltak: Idrett og friluftsliv


Alder/kjønn 13-16 år og 17-20 år


Antall deltakere. 80


Geografisk område Nordre Aker


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Dette tilbudet kommer i tillegg til den frivillige og koordinerte aktiviteten i klubbene.
Den frivillige aktiviteten i disse tiltakene er forberedelse og gjennomføring av treninger
(opp mot 80 ungdommer).


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


søknadsskjema 06 Nordre Aker 2015.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


TERJE DISCHLER DENGERUD


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 60000


Navn påtiltaket Nordre Aker OZ-samarbeid (Lyn Ski, K011, Kjelsås langrenn og Nydalens Skiklub)


Beskrivelse av tiltaket A. Klubbene søker om støtte til å gjennomføre felles treninger og trening-/


miljøsamlinger for ungdommene i klubbene for å styrke sosialt samhold og gi verdifull


inspirasj on i en alder der idrett generelt opplever stort frafall. Dette vil gjennomføres


som følger:


l) Felles intervalltreninger i skogen i mai  -  oktober. Variert opplegg som passer for alle


idretter.


3) En eller to dagsamling med utgangspunkt i Olympiatoppens treningsenter og/eller


Kikut/Kobberhaugen el.l


Aktiviteten er et tillegg til det totale felles og koordinerte aktivitetstilbudet som tilbys


denne gruppen fra klubbene.


B. l tillegg søkes om støtte til treningsamling for elevene som tar Toppidrett på Nydalen


VGS. Her stiller klubbene med trenere, mens det søkes om støtte til overnatting.


Type tiltak: ldrett og friluftsliv


Alder/kjønn 13-16 år og 17-20 år


Antall deltakere. 80


Geografisk område Nordre Aker


Beskrivelse av den Dette tilbudet kommer i tillegg til den frivillige og koordinerte aktiviteten i klubbene.


frivillige innsatsen i Den frivillige aktiviteten i disse tiltakene er forberedelse og gjennomføring av treninger


tiltaket (opp mot 80 ungdommer).


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El søknadsskjema 06Nordre Aker 20l5.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten TERJE DISCHLER DENGERUD


SOIH
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Aktiviteten er ikke spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede. 


 
Andre opplysninger : 


Regnskaper og rapporter for tilskuddene i 2010, 2011, 2012 og 2013 er levert innen oppgitte 
frister.  


 
 
Budsjett/finansieringsplan: (kan evt. vedlegges på eget ark) 
Inntekter og utgifter må spesifiseres, også medlemskontigent/egenandel, driftsstøtte, grunnstøtte etc. 
 


Inntekter : Utgifter : 
Støtte fra Nordre Aker:  42:000 kr Dagsamling Sogn: 10.000 kr 


Egenandel deltagere: 22.500 kr Foredragsholdere/eksterne trenere: 
10.000 kr 


 Hytteleie helgesamling: 22.000 kr 


 Ekstern trener/foredragsholder: 
10.000 kr 


 Mat og reise: 12.500 kr 


  


Sum : 64.500 kr Sum : 64.500 kr 


  
Støtte fra Nordre Aker:  18.000 kr Treningsamling Sjusjøen 30 


deltagere, 3 netter a kr 300 
Egenandel deltagere: 9.000 kr  
Sum: 27.000 Sum: 27.000 


 
Søkes det om eller er det innvilget midler fra andre offentlige eller private instanser, evt. hvilke? 


Søkes ikke om andre midler 


 


 


 
Regnskap for siste  tilskudd  …X…ikke søkt tidligere…….           
Rapport for siste tilskudd ……X…ikke søkt tidligere……..           
Årsregnskap / rapport for :……………. 


 
Søknaden skrives ut, undertegnes og  sendes  Bydel Nordre Aker, 
Postboks 4433 Nydalen, 0403 Oslo eller 







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FJZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 12:44


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Grefsen Kjelsås Husflidslag


Organisasjonsnummer 993 606 871


Kontonummer 90040619614


Kontoinnehaver Grefsen Kjelsås Husflidslag


Postadresse c/o Eva Norgaard Johansen, Rundmyrveien 1B


Postnummer 0891


Poststed Oslo


Kontaktperson Eva Norgaard Johansen


Mobilnummer 95879124


E-post (kvittering
sendes hit)


rkjoelst@online.no


Gjenta e-post rkjoelst@online.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—FJZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 12:44


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Grefsen Kjelsås Husflidslag


navn


Organisasjonsnummer 993 606 871


Kontonummer 90040619614


Kontoinnehaver Grefsen Kjelsås Husflidslag


Postadresse c/o Eva Norgaard Johansen, Rundmyrveien 1B


Postnummer 0891


Poststed Oslo


Kontaktperson Eva Norgaard Johansen


Mobilnummer 95879124


E-post (kvittering rkjoelst@online.no


sendes hit)


Gjenta e-post rkjoelst@online.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 25000


Navn på tiltaket Pinner og Prat


Beskrivelse av tiltaket Samle hjemmeværende kvinne og menn, 3 timer på formiddagene annen hver onsdag
til strikking og sosialt samvær. Vi lærer de som ikke kan stikke å strikke og andre er
selvgående. Vi strikker bl.a til Amanda prosjektet på Ullevål Sykehus, Sanitetskvinnene
som har sine prosjekter bl.a. i Afrika og Kirkens bymisjon


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn alle aldre, begge kjønn


Antall deltakere. 20


Geografisk område Grefsen Kjelsås


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Innkjøp av garn og strikkepinner, baking av kaker til kaffen, kjøring.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett for pinner og prat 2015.xls


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


ELLEN SEMB


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 25000


Navn på tiltaket Pinner og Prat


Beskrivelse  av tiltaket Samle  hjemmeværende kvinne og menn, 3 timer påformiddagene annen hver onsdag


til strikking og sosialt samvær.  Vi  lærer de som  ikke  kan stikke å strikke og andre er


selvgående.  Vi  strikker bl.a til Amanda prosjektet påUllevål Sykehus, Sanitetskvinnene


som har sine prosjekter bl.a.  i  Afrika og Kirkens bymisjon


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn alle aldre, begge kjønn


Antall deltakere. 20


Geografisk område Grefsen Kjelsås


Beskrivelse av den lnnkjøp av garn og strikkepinner, baking av kaker til kaffen, kjøring.


frivillige innsatsen  i


tiltaket


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til  søknaden


Budsjett for  tiltaket  det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett for pinner og prat 2015.xls


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten ELLEN SEMB


SOIH
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Budsjett for Pinner og prat


Baby ull Kr 18,5 30 nøster 21 møter 11655
Sokkegarn Kr 11 10 nøster 21 møter 2310
Blandingsgarn Kr  15,5 10 nøster 21 møter 3255
Strikkepinner rundpinner Kr 30 10 stk 21 møter 300
Strikkepinner strømpepinner Kr 26 30 par 21 møter 780
Bakevarer 21 kaker 'a kr 100 2100
porto forsendelse av pakker 4000
reisepenger 2000


 totalt for 21 møter 26400


Budsjett for Pinner og prat


Baby ull


Sokkegarn


Blandingsgarn


Strikkepinner rundpinner


Strikkepinner strøm pepinner


Bakevarer


porto


reisepenger


totalt for 21 møter


Kr 18,5 30 nøster


Kr 11 10 nøster


Kr 15,5 10 nøster


Kr 30 10stk


Kr 26 30 par


21 kaker 'a kr 100


forsendelse av pakker


21 rnøter


21 rnøter


21 rnøter


21 rnøter


21 rnøter


11655
2310
3255


300
780
2100
4000
2000


26400







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DXZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 14:30


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Marienlyst og Ullevål skoleorkester (MUSO)


Organisasjonsnummer 875434012


Kontonummer 7877 08 82906


Kontoinnehaver Marienlyst og Ullevål skoleorkester ved Sissel Monsvold, Claus Borchs vei 11, 0853
Oslo


Internettside www.muso.no


Postadresse Tåsen alle 21a


Postnummer 0853


Poststed Oslos


Kontaktperson Jemima Garcia-Godos


Fasttelefon 22951341


Mobilnummer 48216138


E-post (kvittering
sendes hit)


jemimagarciagodos@gmail.com


Gjenta e-post jemimagarciagodos@gmail.com


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DXZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 14:30


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Marienlyst og Ullevål skoleorkester (MUSO)


navn


Organisasjonsnummer 875434012


Kontonummer 7877  08 82906


Kontoinnehaver Marienlyst og Ullevål skoleorkester ved Sissel Monsvold, Claus Borchs vei ll, 0853


Oslo


lntemettside WWW.muso.no


Postadresse Tåsen alle 21a


Postnummer 0853


Poststed Oslos


Kontaktperson J emima Garcia-Godos


F asttelefon 22951341


Mobilnummer 48216138


E-post (kvittering jemimagarciagodos@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post jemimagarciagodos@gmail.com
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 37000


Navn på tiltaket MUSO Jubileumsår 2015 – Vårsemester


Beskrivelse av tiltaket MUSO er et foreldredrevet strykeorkester for barn i alder 7-15 år. Per tiden har vi 36
elever. I år feirer vi vår 60-årsjubilieum og de musikkfaglige aktivitetene det søkes
midler til i programmet for jubileumsåret.  
Aktivitet 1: Vinterseminar på Ullevål skole 
7. februar arrangerer vi ett dagsseminar for alle våre medlemmer. Det blir konsentrert
øving og samspill i små grupper ledet av tre av våre faste lærere, samt en sosial aktivitet
for barna lørdagskveld. Dagsseminarer er veldig populære blant våre medlemmer og
foreldrene. Seminaret vil finne sted på Ullevål skole og det sosiale aktivitet vil foregår
på Eventyrplassen. Dette blir det første av flere seminarer som forbereder elevene til
Jubileums konsert i høst. Påventet deltakelse: 30 elever. Tilskudd til instruktør/dirigent
honorar: 6.000.- 
Aktivitet 2: Huskonserter på Bakkehaugen kirke 
MUSO arrangerer to huskonserter i Bakkehaugen 19. og 26. mars. I huskonsertene får
eleveneanledning til å spille solostykker, samt i duo eller kvartett. Pga antall elever,
setter vi opp to konserter. Konserten gir anledning til å utvide elevenes repertoar og vise
frem deres ferdigheter. Konserten har stor betydning i elevenes faglig utvikling. Elevene
spiller med akkompagnatør og har en ekstra forberedelses økt med akkompagnatør.
Deltakelse: 36 elever. Tilskudd til akkompagnatør honorar: 10.000.- 
Aktivitet 3: Samarbeidsseminar i Saltø gård 
Orkesteret gjennomfører et samarbeidsseminar med Tonsenhagen skoles strykeorkester
(TSSO) 12.-14. juni i år. Samarbeidet om en orkestersamling om sommeren har pågått
i flere og arrangementet er en stor miljøskapende suksess som gir umiddelbar fremgang
for våre elevers spilleferdigheter. Elevene har anledning til å bli bedre kjent, også på
tvers av orkestre. Tre lærere vil delta i seminaret, som avsluttes med en felles konsert.
I år blir repertoar for Jubileumskonsert til høsten bli introdusert på Saltø. Påventet
deltakelse: 25 elever. Tilskudd for instruktør/dirigent honorar: 16.000.- 
Aktivitet 4: Sommerkonsert i Jubileumsår 2015, ved Bakkehaugen kirke 
Årets sommerseminar finner sted 11.juni ved Bakkehaugen kirke. Det er både aspirant-
og hovedorkester som spiller sommeren inn. Dette utgjør en fantastisk musikalsk
opplevelse for både elevenes familier og øvrige publikum fra bydelen, spesielt når vi
feirer 60 års jubileum. Konserten annonseres i lokalmiljøet, spesielt blant Marienlyst-
og Ullevål skole elevene. Deltakelse: 36 elever. Tilskudd for dirigent honorar: 5000.-


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Barn i 7-15 års alder


Antall deltakere. 36


Geografisk område Bydel Nordre Aker, og Saltø gård


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 37000


Navn påtiltaket MUSO Jubileumsår 2015 — Vårsemester


Beskrivelse av tiltaket MUSO er et foreldredrevet strykeorkester for barn i alder 7-15 år. Per tiden har vi 36


elever. l år feirer vi vår 60-årsjubilieum og de musikkfaglige aktivitetene det søkes


midler til i programmet for jubileumsåret.


Aktivitet 1: Vinterseminar påUllevål skole


7. februar arrangerer vi ett dagsseminar for alle våre medlemmer. Det blir konsentrert


øving og samspill i små grupper ledet av tre av våre faste lærere, samt en sosial aktivitet


for barna lørdagskveld. Dagsseminarer er veldig populære blant våre medlemmer og


foreldrene. Seminaret vil finne sted på Ullevål skole og det sosiale aktivitet vil foregår


på Eventyrplassen. Dette blir det første av flere seminarer som forbereder elevene til


Jubileums konsert i høst. Påventet deltakelse: 30 elever. Tilskudd til instruktør/ dirigent


honorar: 6.000.-


Aktivitet 2: Huskonserter på Bakkehaugen kirke


MUSO arrangerer to huskonserter i Bakkehaugen 19. og 26. mars. l huskonsertene får


eleveneanledning til å spille solostykker, samt i duo eller kvartett. Pga antall elever,


setter vi opp to konserter. Konserten gir anledning til å utvide elevenes repertoar og vise


frem deres ferdigheter. Konserten har stor betydning i elevenes faglig utvikling. Elevene


spiller med akkompagnatør og har en ekstra forberedelses økt med akkompagnatør.


Deltakelse: 36 elever. Tilskudd til akkompagnatør honorar: 10.000.-


Aktivitet 3: Samarbeidsseminar i Saltø gård


Orkesteret gjennomfører et samarbeidsseminar med Tonsenhagen skoles strykeorkester


(TSSO) 12.-14. juni i år. Samarbeidet om en orkestersamling om sommeren har pågått


i flere og arrangementet er en stor miljøskapende suksess som gir umiddelbar fremgang


for våre elevers spilleferdigheter. Elevene har anledning til å bli bedre kjent, også på


tvers av orkestre. Tre lærere vil delta i seminaret, som avsluttes med en felles konsert.


l år blir repertoar for Jubileumskonsert til høsten bli introdusert på Saltø. Påventet


deltakelse: 25 elever. Tilskudd for instruktør/dirigent honorar: 16.000.-


Aktivitet 4: Sommerkonsert i Jubileumsår 2015, ved Bakkehaugen kirke


Årets sommerseminar finner sted 1 1. juni ved Bakkehaugen kirke. Det er både aspirant-


og hovedorkester som spiller sommeren inn. Dette utgjør en fantastisk musikalsk


opplevelse for både elevenes familier og øvrige publikum fra bydelen, spesielt når vi


feirer 60 års jubileum. Konserten annonseres i lokalmiljøet, spesielt blant Marienlyst-


og Ullevål skole elevene. Deltakelse: 36 elever. Tilskudd for dirigent honorar: 5000.-


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Barn i 7-15 års alder


Antall deltakere. 3 6


Geografisk område Bydel Nordre Aker, og Saltø gård
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Alle våre aktiviteter gjennomføres på dugnad blant styremedlemmer og foreldre/
foresatte ved orkesteret.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Søknad-BNA-frivilligthesmidler-2015-budsjett.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


JEMIMA VICTORIA GARCIA-GODOS NAVEDA


Beskrivelse av den Alle våre aktiviteter gjennomføres pådugnad blant styremedlemmer og foreldre/


frivillige innsatsen i foresatte ved orkesteret.


tiltaket


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Søknad-BNA-frivilligthesmidler-ZO l 5-budsj ett.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten JEMIMA VICTORIA GARCIA-GODOS NAVEDA


SOl’I1
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Søknad til Bydel Nordre Akers frivillighetsmidler 2015 


15.januar 2015 


Søker: Marienlyst og Ullevål skoleorkester (MUSO) 


Navn på tiltaket: MUSO Jubileumsår 2015 – Vårsemesteret 


 


Utgifter Sum Vintersem. 2 huskonserter Saltø Sommerkonsert


Leie lokaler 1000 3000 49000 1500


Innkjøp mat 2500 2000 7500 1000


Innkjøp annet (blomster) 0 1200 800 800


Instruktører, dirigent 10000 10000 24000 7500


Akkompagnatør (ekstra øvelse, generalprøve og konsert) 0 10000 0 0


Sum utgifter 13500 26200 81300 10800


Inntekter


Egen andel medlemmer 4000 0 30000 0


Billettsalg 0 4000 0 3000


MUSOs egne midler 3500 12200 10300 2800


Tonsenhangen skoleorkester andel utgifter 0 0 25000 0


Søknad: Bydel Nordre Aker 37000 6000 10000 16000 5000


13500 26200 81300 10800


Huskonserter: 2 lærere per konsert, 2500.- per lærer


Sommer- og julekonsert: 3 lærere per konsert, 2500.- per lærer


Søknad til Bydel Nordre Akers frivillighetsmidler 2015


15.januar 2015


Søker: Marienlyst og Ullevål skoleorkester (MUSO)


Navn på tiltaket: MUSO Jubileumsår 2015- Vårsemesteret


Utgifter Sum


Leie lokaler


Innkjøp mat


Innkjøp annet (blomster)


Instruktører, dirigent


Akkompagnatør (ekstra øvelse, generalprøve og konsert)


Sum utgifter


Inntekter


Egen andel medlemmer


Billettsalg


MUSOs egne midler


Tonsenhangen skoleorkester andel utgifter


Søknad: Bydel Nordre Aker 370001


Huskonserter: 2 lærere per konsert, 2500.- per lærer


Sommer- ogjulekonsert: 3 lærere per konsert, 2500.- per lærer


Vintersem. 2 huskonserter


1000


2500


0


10000


0


13500


4000


0


3500


0


6000


13500


3000


2000


1200


10000


10000


26200


4000


12200


10000


26200


S a  I tØ


49000


7500


800


24000


0


81300


30000


0


10300


25000


16000


81300


Som me rkonse rt


1500


1000


800


7500


0


1o8ool


0


3000


2800


0


5000


10800







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-DYZZ Side 1 av 3


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-DYZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 16:04


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


FabelAkt v/Kristine Haugland


Organisasjonsnummer 985 964 017


Kontonummer 6045.05.43368


Kontoinnehaver Kristine Haugland


Internettside www.fabelakt.no, kristinehaugland.no


Postadresse Christiesgt 34 a


Postnummer 0557


Poststed Oslo


Kontaktperson Kristine Haugland


Mobilnummer 41548840


E-post (kvittering
sendes hit)


kristine.haugland@gmail.com


Gjenta e-post kristine.haugland@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—DYZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 16:04


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens F abelAkt v/Kristine Haugland


navn


Organisasjonsnummer 985 964 017


Kontonummer 6045.05.43368


Kontoinnehaver Kristine Haugland


Internettside WWW.fabelakt.no, kristinehaugland.no


Postadresse Christiesgt 34 a


Postnummer 0557


Poststed Oslo


Kontaktperson Kristine Haugland


Mobilnummer 41548840


E-post (kvittering kristine.haugland@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post kristine.haugland@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 12500


Navn på tiltaket Mitt Oslo


Beskrivelse av tiltaket Mitt Oslo er et fortellerprosjekt der seniorer og juniorer møtes rundt fortellinger fra
de samme hjørnene, gatene og løkkene. Tre dagers verkstedjobbing på skolen, med
inviterte seniorer fra området. Vi vil at ungdom skal vokse opp med en tydelig og
positiv idé om sitt oppvekstmiljø og ha en lokal identitet. Med Mitt Oslo legger vi til
rette for at folk som lever i samme miljø kan møtes på tvers av generasjoner. Vi søker kr
12500,- støtte av bydel Nordre Aker til den frivillige delen av arbeidet med Mitt Oslo –
Morellbakken 2015. 


Historikk: 
Tidligere het prosjektet Løkka mi, da vi har gjennomført det flere ganger i samarbeid
med Deichmanske biblitek med støtte fra Norsk Kulturråd og bydelen der. Denne
vinteren skal vi ha tilsammen fire gjennomføringer i regi av Den kulturelle skolesekken
og Utdanningsetaten i Oslo. I uke 46 2014, hadde vi Mitt Oslo på Apalløkka og
Ammerudhjemmet, og i januar og februar skal vi være i deres bydel og på Abildsø.
Selve de tre dagene med verkstedjobbing/forestilling er betalt av Den kulturelle
skolesekken i Oslo.  


Da vi var på Ammerud i høst, mottok vi støtte fra bydelen der. Vi så at for å få
til gode prosesser og skape varige relasjoner og samarbeidspartnere, trengte vi
mer ressurser. Vi la inn mye tid og planlegging på å kurse seniorer, fasilitere flere
møter mlm generasjonene, og administrere samarbeidet mlm prosjektet, skolen, og
Ammerudhjemmet. Vi hadde deler av opplegget og særlig forestillingen siste dag, i
kafeen på Ammerudhjemmet. Arbeidet ga oss erfaring som vi drar nytte av nå i bydelen
deres. Blant annet gikk mye av tiden der på logistikk og bruk av Ammerudhjemmet til
forestilling/instruksjon, og vi erfarte at sykehjemmet satte rammer for prosjektet som
gjorde at vi nå velger å rekruttere litt yngre seniorer i bydel Nordre Aker. 


Les gjerne mer om selve prosjektet her: 
http://www.dks.osloskolen.no/produksjon_15856


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 14 og 70+. Begge kjønn


Antall deltakere. 140


Geografisk område Morellbakken skole, Grefsen/Kjelsås


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Prosjektledelsen, frilans fortellerne Katinka Brodin og Kristine Haugland, jobber nå
frivillig med å finne seniorer og lokale samarbeidspartnere rundt Morellbakken skole.
Vi trenger å få med interesserte, taleføre seniorer som er vokst opp på Grefsen/Kjelsås
og som synes det er viktig med kontakt på tvers av generasjonene. Vi har opprettet
kontakt med daglig leder på Kuben 62+ og legger opp til at mye av rekrutteringen av
seniorer kan foregå herfra. I tillegg bruker vi eget nettverk og sosiale medier på nettet. 


Det er snakk om at vi må oppholde oss i miljøer der seniorer er og informere, kurse og
drikke kaffe. Vi skal i tillegg fasilitere møter med seniorene og ungdomsrepresentanter
før kursstart, og sørge for bevertning og ivaretagelse ellers av de eldre når vi er


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp


Navn  på tiltaket


Beskrivelse av tiltaket


Type  tiltak:


Alder/kj ønn


Antall deltakere.


Geografisk  område


Beskrivelse av den


frivillige innsatsen i


tiltaket


Bydel Nordre Aker


12500


Mitt Oslo


Mitt Oslo er et fortellerprosj ekt der seniorer og juniorer møtes rundt fortellinger fra


de samme hjømene, gatene og løkkene. Tre dagers verkstedj obbing på skolen, med
inviterte seniorer fra området. Vi vil at ungdom skal vokse opp med en tydelig og


positiv ide om sitt oppvekstmiljø og ha en lokal identitet. Med Mitt Oslo legger vi til


rette for at folk som lever i samme miljø kan møtes på tvers av generasjoner. Vi søker kr


l2500,- støtte av bydel Nordre Aker til den frivillige delen av arbeidet med Mitt Oslo  -


Morellbakken  2015.


Historikk:


Tidligere het prosjektet Løkka mi, da vi har gjennomført det flere ganger i samarbeid


med Deichmanske biblitek med støtte fra Norsk Kulturråd og bydelen der. Denne


vinteren skal vi ha tilsammen fire gjennomføringer i regi av Den kulturelle skolesekken


og Utdanningsetaten i Oslo. l uke  46 2014, hadde vi Mitt Oslo på Apalløkka og
Ammerudhjemmet, og i januar og februar skal vi være i deres bydel og på Abildsø.


Selve de tre dagene med verkstedjobbing/forestilling er betalt av Den kulturelle


skolesekken i Oslo.


Da vi var på Ammerud i høst, mottok vi støtte fra bydelen der. Vi så at for å få


til gode prosesser og skape varige relasjoner og samarbeidspartnere, trengte vi
mer ressurser. Vi la inn mye tid og planlegging på å kurse seniorer, fasilitere flere


møter mlm generasjonene, og administrere samarbeidet mlm prosjektet, skolen, og


Ammerudhjemmet. Vi hadde deler av opplegget og særlig forestillingen siste dag, i


kafeen på Ammerudhj emmet. Arbeidet ga oss erfaring som vi drar nytte av nå i bydelen


deres. Blant annet gikk mye av tiden der på logistikk og bruk av Ammerudhjemmet til


forestilling/instruksj on, og vi erfarte at sykehjemmet satte rammer for prosjektet som


gjorde at vi nå velger å rekruttere litt yngre seniorer i bydel Nordre Aker.


Les gjeme mer om selve prosjektet her:
http://WWW.dks.osloskolen.no/produksjon_15  85 6


Frivillig kulturliv


14 og 70+.  Begge kjønn


140


Morellbakken skole, Grefsen/Kjelsås


Prosjektledelsen, frilans fortellerne Katinka Brodin og Kristine Haugland, jobber nå
frivillig med å finne seniorer og lokale samarbeidspartnere rundt Morellbakken skole.


Vi trenger å få med interesserte, taleføre seniorer som er vokst opp på Grefsen/Kjelsås


og som synes det er viktig med kontakt på tvers av generasj onene. Vi har opprettet
kontakt med daglig leder på Kuben  62+  og legger opp til at mye av rekrutteringen av


seniorer kan foregå herfra. l tillegg bruker vi eget nettverk og sosiale medier på nettet.


Det er snakk om at vi må oppholde oss i miljøer der seniorer er og infonnere, kurse og


drikke kaffe. Vi skal i tillegg fasilitere møter med seniorene og ungdomsrepresentanter


før kursstart, og sørge for bevertning og ivaretagelse ellers av de eldre når vi er
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


nede på skolen. Vi forsøker også å få til et type etterspill der for eksempel en
pensjonistforeninger og skolen kan skape nye arrangementer etter Mitt Oslo er over. 


De frivillige seniorene forplikter seg til å bli med på møter med oss, møter med ungdom
og minst en dag underveis i opplegget. Vi åpner for at de ikke må være med alle tre
dager under selve undervisningen hele tiden, men er velkomne til å delta så mye de
ønsker. Her vil vi nok ha fleksible og individuelle løsninger.    


I tillegg vil vi legge opp til å foreslå nytt møte på skolen mlm generasjonene etter
avsluttet prosjekt, for at de kan få til nye generasjonsmøter og arrangementer uten Mitt
Oslo/FabelAkt.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Det er søkt og fått støtte av DKS Oslo til selve undervisningen av 8. trinn på
Morellbakken. Honorar i tre dager.


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


BUDSJETT Morellbakken.ods


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


KRISTINE HAUGLAND


nede på skolen. Vi forsøker også å få til et type etterspill der for eksempel en


pensj onistforeninger og skolen kan skape nye arrangementer etter Mitt Oslo er over.


De frivillige seniorene forplikter seg til å bli med på møter med oss, møter med ungdom


og minst en dag underveis i opplegget. Vi åpner for at de ikke må være med alle tre


dager under selve undervisningen hele tiden, men er velkomne til å delta så mye de


ønsker. Her vil vi nok ha fleksible og individuelle løsninger.


l tillegg vil vi legge opp til å foreslå nytt møte på skolen mlm generasjonene etter


avsluttet prosjekt, for at de kan få til nye generasjonsmøter og arrangementer uten Mitt


Oslo/FabelAkt.


Er det søkt om støtte Ja


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Det er søkt og fått støtte av DKS Oslo til selve undervisningen av 8. trinn på


støtte tidligere? Morellbakken. Honorar i tre dager.


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El BUDSJETT Morellbakken.ods


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten KRISTINE HAUGLAND
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Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-FKZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FKZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 16:11


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


IK Akerselva


Organisasjonsnummer 983863078


Kontonummer 05391006123


Kontoinnehaver IK Akerselva v/paolo caroprese


Internettside www.ikakerselva.net


Postadresse Hansemyrveien 28 a


Postnummer 0880


Poststed Oslo


Kontaktperson Paolo Caroprese


Mobilnummer 95142753


E-post (kvittering
sendes hit)


paolo.caroprese@unihoc.no


Gjenta e-post paolo.caroprese@unihoc.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—FKZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 16:11


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens IK Akerselva


navn


Organisasjonsnummer 983863078


Kontonummer 05 3 91006123


Kontoinnehaver IK Akerselva v/paolo caroprese


Internettside WWW. ikakerselva.net


Postadresse Hansemyrveien 28 a


Postnummer 08 80


Poststed Oslo


Kontaktperson Paolo Caroprese


Mobilnummer 95142753


E-post (kvittering paolo.caroprese@unihoc.no


sendes hit)


Gjenta e-post paolo.caroprese@unihoc.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 20000


Navn på tiltaket Turnering for jenter og gutter 05-09


Beskrivelse av tiltaket Vi skal arrangere en turnering i Kringsjåhallen i august/sept for yngre gutter og jenter


Type tiltak: Idrett og friluftsliv


Alder/kjønn 05-09 / gutter og jenter


Antall deltakere. 100


Geografisk område Kringsjåhallen


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Foreldre må stille opp på dugnad 
vakter, kakebaking, sekretariat...etc


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett for turnering.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


GIANPAOLO CAROPRESE


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 20000


Navn på tiltaket Turnering for jenter og gutter 05-09


Beskrivelse av tiltaket Vi skal arrangere en turnering i Kringsj åhallen i august/ sept for yngre gutter og jenter


Type tiltak: ldrett og friluftsliv


Alder/kjønn 05-09/ gutter og jenter


Antall deltakere. 100


Geografisk område Kringsjåhallen


Beskrivelse av den Foreldre må stille opp på dugnad


frivillige innsatsen i vakter, kakebaking, sekretariat...etc


tiltaket


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett for turnering.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten GIANPAOLO CAROPRESE


SOIH
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Budsjett for turnering


leie av hall 4000


Premier 8000


Dommere 14000


26000


I_3udsiett for turnering


leie av hall 4000


Premier 8000


Dommere 14000


26000







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FLZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 16:20


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Lyn Fotball


Organisasjonsnummer 986 231 528


Kontonummer 1602.48.39552


Kontoinnehaver Ruth Anne Steffensen


Internettside www.lynfotball.no


Postadresse PB 14 Kringsjå


Postnummer 0807


Poststed Oslo


Kontaktperson Kristoffer Smith-Meyer


Mobilnummer 93 67 69 10


E-post (kvittering
sendes hit)


kristoffer@lynfotball.no


Gjenta e-post kristoffer@lynfotball.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—FLZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 16:20


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Lyn Fotball


navn


Organisasjonsnummer 986 231 528


Kontonummer 1602.48  . 3 95 52


Kontoinnehaver Ruth Anne Steffensen


lntemettside WWW.lynfotball.no


Postadresse PB 14 Kringsjå


Postnummer 0807


Poststed Oslo


Kontaktperson Kristoffer Smith-Meyer


Mobilnummer 93 67 69 10


E-post (kvittering kristoffer@lynfotball.no


sendes hit)


Gjenta e-post kristoffer@lynfotball.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
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postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 50000


Navn på tiltaket Oppgraderiing Rektorhaugen fotballøkke


Beskrivelse av tiltaket Rektorhaugen fotballøkke brukes av et stort antall fotballag med spillere i alderen 5 -
12 år til trening flere ganger i uka. Barnefotballagene er utelukkende frivillig drevet, av
foreldretrenere og -lagledere. 


Gjennom oppgradering av Rektorhaugen fotballøkke vil kapasiteten økes og flere lag
kan benytte seg av fotballbanene samtidig. Disse blir også langt mer robuste i møte med
regn og annet vær. 


Søknadssummen dekker en grundig oppgradering av fotballøkka, gjennom tiltak som
for eksempel planering/utfylling, god gjødsling, påfyll av sand mm. som vil legge
forholdene langt bedre til rette for trening og aktivitet


Type tiltak: Idrett og friluftsliv


Alder/kjønn Jenter og gutter i alderen fem til tolv år


Antall deltakere. 175


Geografisk område Tåsen


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Barnefotballen i Lyn er tuftet på frivillig innsats fra et stort antall foreldretrenere og
lagledere. I området rundt Tåsen skole er det mer enn 350 unge fotballspillere i alderen
fem til tolv år som benytter seg av løkkene Rektorhaugen og Månejordet tiil treninger.  


Disse fotballøkkene er i en forfatning hvor det er store muligheter for å heve kvaliteten
på underlag betraktelig gjennom en grundig oppgradering foran oppstart senvåren 2015.
Gjennom en slik oppgradering vil også løkkene bli langt mer motstandsdyktige når det
gjelder værforhold.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett_til_søknad.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


KRISTOFFER SMITH-MEYER


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 50000


Navn påtiltaket Oppgraderiing Rektorhaugen fotballøkke


Beskrivelse av tiltaket Rektorhaugen fotballøkke  brukes  av et stort antall fotballag med spillere i alderen  5  -


12 år til trening flere ganger i uka. Barnefotballagene er utelukkende frivillig drevet, av


foreldretrenere og -lagledere.


Gjennom oppgradering av Rektorhaugen fotballøkke vil kapasiteten økes og flere lag
kan benytte seg av fotballbanene samtidig. Disse blir også langt mer robuste i møte med


regn og annet vær.


Søknadssummen dekker en grundig oppgradering av fotballøkka, gjennom tiltak som
for eksempel planering/utfylling, god gjødsling, påfyll av sand mm. som vil legge


forholdene langt bedre til rette for trening og aktivitet


Type tiltak: ldrett og friluftsliv


Alder/kjønn Jenter og gutter i alderen fem til tolv år


Antall deltakere. 175


Geografisk område Tåsen


Beskrivelse av den Barnefotballen i Lyn er tuftet på frivillig innsats fra et stort antall foreldretrenere og
frivillige innsatsen i lagledere. l området rundt Tåsen skole er det mer enn  350  unge fotballspillere i alderen


tiltaket fem til tolv år som benytter seg av løkkene Rektorhaugen og Månej ordet tiil treninger.


Disse fotballøkkene er i en forfatning hvor det er store muligheter for å heve kvaliteten


på underlag betraktelig gjennom en grundig oppgradering foran oppstart senvåren 2015.


Gjennom en slik oppgradering vil også løkkene bli langt mer motstandsdyktige når det


gjelder værforhold.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett_til_søknad.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten  KRISTOFFER  SMlTH-MEYER


SOIH
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Oppgradering Rektorhaugen fotballøkke, tentativt budsjett


Kostander


Vare Antall Enhet Pris per enhet (NOK) Pris uten mva. Mva. Pris med mva.


Fin sand 10 Kubikkmeter 490 4900 1225 6125


Maskinleie lufting 7,5 Arbeidstimer 850 6375 1593,75 7968,75


Maskinleie planering/utjevning 15 Arbeidstimer 850 12750 3187,5 15937,5


Maskinleie såing 7,5 Arbeidstimer 850 6375 1593,75 7968,75


Maskinleie klipping 7,5 Arbeidstimer 850 6375 1593,75 7968,75


Sum 45968,75


Oppgradering Rektorhaugen fotballøkke, tentativt budsiett


Kostander


Va re


Fin sand


Maskinleie lufting


Maskinleie pIanering/utjevning


Maskinleie såing


Maskinleie klipping


Sum


Antall Enhet


10 Kubikkmeter


7,5 Arbeidstimer


15 Arbeidstimer


7,5 Arbeidstimer


7,5 Arbeidstimer


Pris per enhet (NOK)


490


850


850


850


850


Pris uten mva.


4900


6375


12750


6375


6375


Mva.


1225


1593,75


3l87,5


1593,75


1593,75


Pris med mva.


6125


7968,75


l5937,5


7968,75


7968,75


45968,75







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FMZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 16:23


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Lyn Fotball


Organisasjonsnummer 986 231 528


Kontonummer 1602.48.39552


Kontoinnehaver Ruth Anne Steffensen


Internettside www.lynfotball.no


Postadresse PB 14 Kringsjå


Postnummer 0807


Poststed Oslo


Kontaktperson Kristoffer Smith-Meyer


Mobilnummer 93 67 69 10


E-post (kvittering
sendes hit)


kristoffer@lynfotball.no


Gjenta e-post kristoffer@lynfotball.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—FMZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 16:23


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Lyn Fotball


navn


Organisasjonsnummer 986 231 528


Kontonummer 1602.48  . 3 95 52


Kontoinnehaver Ruth Anne Steffensen


lntemettside WWW.lynfotball.no


Postadresse PB 14 Kringsjå


Postnummer 0807


Poststed Oslo


Kontaktperson Kristoffer Smith-Meyer


Mobilnummer 93 67 69 10


E-post (kvittering kristoffer@lynfotball.no


sendes hit)


Gjenta e-post kristoffer@lynfotball.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 50000


Navn på tiltaket Oppgraderiing Månejordet fotballøkke


Beskrivelse av tiltaket Månejordet fotballøkke brukes av et stort antall fotballag med spillere i alderen 5 - 12
år til trening flere ganger i uka. Barnefotballagene er utelukkende frivillig drevet, av
foreldretrenere og -lagledere. 


Gjennom oppgradering av Månejordet fotballøkke vil kapasiteten økes og flere lag kan
benytte seg av fotballbanene samtidig. Disse blir også langt mer robuste i møte med
regn og annet vær. 


Søknadssummen dekker en grundig oppgradering av fotballøkka, gjennom tiltak som
for eksempel planering/utfylling, god gjødsling, påfyll av sand mm. som vil legge
forholdene langt bedre til rette for trening og aktivitet


Type tiltak: Idrett og friluftsliv


Alder/kjønn Gutter og jenter i alderen 5 - 12 år


Antall deltakere. 175


Geografisk område Tåsen


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Barnefotballen i Lyn er tuftet på frivillig innsats fra et stort antall foreldretrenere og
lagledere. I området rundt Tåsen skole er det mer enn 350 unge fotballspillere i alderen
fem til tolv år som benytter seg av løkkene Rektorhaugen og Månejordet tiil treninger.  


Disse fotballøkkene er i en forfatning hvor det er store muligheter for å heve kvaliteten
på underlag betraktelig gjennom en grundig oppgradering foran oppstart senvåren 2015.
Gjennom en slik oppgradering vil også løkkene bli langt mer motstandsdyktige når det
gjelder værforhold.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett_til_søknad.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


KRISTOFFER SMITH-MEYER


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 50000


Navn  på tiltaket Oppgraderiing Månej ordet fotballøkke


Beskrivelse av tiltaket Månejordet fotballøkke  brukes  av et stort antall fotballag med spillere i alderen  5  -  12


år til trening flere ganger i uka. Barnefotballagene er utelukkende frivillig drevet, av


foreldretrenere og -lagledere.


Gjennom oppgradering av Månej ordet fotballøkke vil kapasiteten økes og flere lag kan


benytte seg av fotballbanene samtidig. Disse blir også langt mer robuste i møte med
regn og annet vær.


Søknadssummen dekker en grundig oppgradering av fotballøkka, gjennom tiltak som
for eksempel planering/utfylling, god gjødsling, påfyll av sand mm. som vil legge


forholdene langt bedre til rette for trening og aktivitet


Type tiltak: ldrett og friluftsliv


Alder/kjønn Gutter og jenter i alderen  5  -  12  år


Antall deltakere. 175


Geografisk område Tåsen


Beskrivelse av den Barnefotballen i Lyn er tuftet på frivillig innsats fra et stort antall foreldretrenere og
frivillige innsatsen i lagledere. l området rundt Tåsen skole er det mer enn  350  unge fotballspillere i alderen


tiltaket fem til tolv år som benytter seg av løkkene Rektorhaugen og Månej ordet tiil treninger.


Disse fotballøkkene er i en forfatning hvor det er store muligheter for å heve kvaliteten


på underlag betraktelig gjennom en grundig oppgradering foran oppstart senvåren 2015.


Gjennom en slik oppgradering vil også løkkene bli langt mer motstandsdyktige når det


gjelder værforhold.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett_til_søknad.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten  KRISTOFFER  SMlTH-MEYER


SOIH
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Oppgradering Månejordet fotballøkke, tentativt budsjett


Kostander


Vare Antall Enhet Pris per enhet (NOK) Pris uten mva. Mva. Pris med mva.


Fin sand 10 Kubikkmeter 490 4900 1225 6125


Maskinleie lufting 7,5 Arbeidstimer 850 6375 1593,75 7968,75


Maskinleie planering/utjevning 15 Arbeidstimer 850 12750 3187,5 15937,5


Maskinleie såing 7,5 Arbeidstimer 850 6375 1593,75 7968,75


Maskinleie klipping 7,5 Arbeidstimer 850 6375 1593,75 7968,75


Sum 45968,75


Oppgradering Måneiordet fotballøkke, tentativt budsiett


Kostander


Va re


Fin sand


Maskinleie lufting


Maskinleie pIanering/utjevning


Maskinleie såing


Maskinleie klipping


Sum


Antall Enhet


10 Kubikkmeter


7,5 Arbeidstimer


15 Arbeidstimer


7,5 Arbeidstimer


7,5 Arbeidstimer


Pris per enhet (NOK)


490


850


850


850


850


Pris uten mva.


4900


6375


12750


6375


6375


Mva.


1225


1593,75


3l87,5


1593,75


1593,75


Pris med mva.


6125


7968,75


l5937,5


7968,75


7968,75


45968,75







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FNZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 16:27


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Blindern Vel


Organisasjonsnummer 914 343 550


Kontonummer 16094050425


Kontoinnehaver Blindern Vel v/ kasserer Svein Ivar Mossige


Internettside Blindernvel.no


Postadresse Blindern Vel, Jenny Christina Wallheden Krohn, Niels Henrik Abels vei 23


Postnummer 0851


Poststed Oslo


Kontaktperson Unni Eriksen


Fasttelefon 22693929


Mobilnummer 91668871


E-post (kvittering
sendes hit)


unerikse@online.no


Gjenta e-post unerikse@online.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—FNZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 16:27


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Blindern Vel


navn


Organisasjonsnummer 914 343 550


Kontonummer 16094050425


Kontoinnehaver Blindern Vel V/ kasserer Svein lvar Mossige


Internettside Blindernvel.no


Postadresse Blindern Vel, Jenny Christina Wallheden Krohn, Niels Henrik Abels vei 23


Postnummer 0851


Poststed Oslo


Kontaktperson Unni Eriksen


F asttelefon 22693929


Mobilnummer 91668871


E-post (kvittering unerikse@online.no


sendes hit)


Gjenta e-post unerikse@online.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 30000


Navn på tiltaket Mulighetsstudie for samfunnshus/kulturhus i Vestgrensa 2


Beskrivelse av tiltaket Søknaden gjelder fondbygningen på John Colletts plass, adresse Vestgrensa 2,
et praktbygg og kjent «landemerke» med en strategisk  beliggenhet sentralt i vår
nærmiljø.   
Bygningen rommer i dag i 1. etg: Kiwi-butikk, kiosk og Cafe Abel + inngang til 2. og 3.
etg. 
I deler av 2. og 3. etg.: Her arrangeres diverse kurs for barn og unge, på «Abelloftet».  
Resten av 2. + 3. etasje: Her er en stor sal med front/scene og sitteplasser i amfi.
Inngangen til lokalet er fra kortsiden på bygningen. Dette var tidligere Ullevål kino.
Inntil nylig ble lokalene benyttet av Universitetet som Ragnar Frischs auditorium.  
Det søkes om midler til å få utført en mulighetsstudie, dvs. få vurdert lokalenes
muligheter som samfunnshus/ kulturhus og evt. tilstøtende virksomheter (se vedlegg).
Søknaden gjelder ikke butikklokalene i 1 etg.  


Lokalene eies og leies ut av AS Vestgrensa 2 og 4. Styreleder Morten L. Waarli er kjent
med prosjektet.  


Søknaden og prosjektet kan sees i sammenheng med Bydel Nordre Akers pågående
prosjekt for utvikling av John Colletts plass som torg og møteplass. Blindern Vel er
også med i prosjektgruppen for dette tiltaket.  


Vi mener en ferdig utviklet John Colletts plass og samfunnshus/ kulturhus-aktiviteter
i Vestgrensa 2 vil bety et stort løft for nærmiljøet mht. å skape sosiale og kulturelle
møteplasser. Det vil kunne stimulere initiativ, engasjement og aktiviteter, formidle
opplevelser og fremme sosial kontakt, samarbeid og fellesskap. Det vil også ha
betydning og kunne gi positive ringvirkninger for områdene rundt, og kan anses som et
spennende byutviklingsprosjekt også sett i litt større sammenheng. 


Antall deltakere som det spørres om i rubrikken under, er umulig å anslå. Målgrupper
for tiltaket er beboere i Blindern, Ullevål og Sogn-området, studenter og ellers folk i en
videre omkrets. Det dreier seg om 1000-vis! Vi har satt 5000 bare for å angi et tall.


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn Begge kjønn, alle aldersgrupper


Antall deltakere. 5000


Geografisk område Vestgrensa 2 ved John Colletts plass


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Blindern Vel og muligens andre ressurspersoner i nærmiljøet vil delta i arbeidet med
samfunnshus/ kulturhusprosjektet. Det er umulig å anslå antall timer som vil gå med
for oss, men vi vil ha jevnlig kontakt og sannsynligvis noen møter med utreder i løpet
av utredningsprosessen (se vedlegg). Vår holdningen er at vi vil gjøre det som kreves
(frivillig innsats!).Hvis prosjektet går i orden, vil det ytterligere stimulere til lokal
innsats og engasjement.


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp


Navn påtiltaket


Beskrivelse av tiltaket


Type  tiltak:


Alder/kj ønn


Antall deltakere.


Geografisk  område


Beskrivelse av den


frivillige innsatsen i


tiltaket


Bydel Nordre Aker


30000


Mulighetsstudie for samfunnshus/kulturhus i Vestgrensa  2


Søknaden gjelder fondbygningen påJohn Colletts plass, adresse Vestgrensa  2,
et praktbygg og kjent <<landemerke>> med en strategisk beliggenhet sentralt i vår


nænniljø.


Bygningen rommer i dag i l. etg: Kiwi-butikk, kiosk og Cafe Abel  +  inngang til 2. og 3.


etg.


l deler av  2.  og 3.  etg.: Her arrangeres diverse kurs for barn og unge, på<<Abelloftet>>.


Resten av  2.  +  3.  etasje: Her er en stor sal med front/scene og sitteplasser i amfi.


lnngangen til lokalet er fra kortsiden påbygningen. Dette var tidligere Ullevål kino.


lnntil nylig ble lokalene benyttet av Universitetet som Ragnar Frischs auditorium.


Det søkes om midler til å få utført en mulighetsstudie, dvs. få vurdert lokalenes
muligheter som samfunnshus/ kulturhus og evt. tilstøtende virksomheter (se vedlegg).


Søknaden gjelder ikke butikklokalene i l etg.


Lokalene eies og leies ut av AS Vestgrensa 2 og 4. Styreleder Morten L. Waarli er kjent


med prosjektet.


Søknaden og prosjektet kan sees i sammenheng med Bydel Nordre Akers pågående
prosjekt for utvikling av John Colletts plass som torg og møteplass. Blindern Vel er


også med i prosj ektgruppen for dette tiltaket.


Vi mener en ferdig utviklet John Colletts plass og samfunnshus/ kulturhus-aktiviteter


i Vestgrensa 2 vil bety et stort løft for nænniljøet mht. å skape sosiale og kulturelle


møteplasser. Det vil kunne stimulere initiativ, engasjement og aktiviteter, formidle


opplevelser og fremme sosial kontakt, samarbeid og fellesskap. Det vil også ha


betydning og kunne gi positive ringvirkninger for områdene rundt, og kan anses som et


spennende byutviklingsprosj ekt også sett i litt større sammenheng.


Antall deltakere som det spørres om i rubrikken under, er umulig åanslå. Målgrupper


for tiltaket er beboere i Blindern, Ullevål og Sogn-området, studenter og ellers folk i en


videre omkrets. Det dreier seg om l000-vis! Vi har satt 5000bare for åangi et tall.


Nænniljøtiltak


Begge kjønn, alle aldersgrupper


5000


Vestgrensa 2 ved John Colletts plass


Blindern Vel og muligens andre ressurspersoner i nænniljøet vil delta i arbeidet med


samfunnshus/ kulturhusprosjektet. Det er umulig åanslå antall timer som vil gå med
for oss, men vi vil ha jevnlig kontakt og sannsynligvis noen møter med utreder i løpet


av utredningsprosessen (se vedlegg). Vår holdningen er at vi vil gjøre det som kreves
(frivillig innsats!).Hvis prosjektet går i orden, vil det ytterligere stimulere til lokal


innsats og engasjement.


BNA301-FNZZ  Side 2 av 3


Postadr: Telefonnummer 02  180


Postboks  4433 Telefaksnummer  23  47 30 01


Nydalen E-post: postmottak@bna.oslo.kommune.no


0403  Oslo







BNA301-FNZZ Side 3 av 3


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Ingen ekstern søknad, men Blindern Vel vil "sponse" kostnadene til workshop'en, kr.
9.031,25 (se vedlegg)


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Tilbud Blindern Vel kinobygg JC plass.doc


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


UNNI ERIKSEN


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor  er det  søkt Ingen ekstern søknad, men Blindern Vel vil "sponse" kostnadene til Workshop'en, kr.


støtte  tidligere? 9.031,25 (se vedlegg)


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket  det  søkes  støtte  til


Opplastede vedlegg


El Tilbud Blindern Vel kinobygg JC plass.doc


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten UNNI ERIKSEN


SOHI
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PRIS BETINGELSER: 
Vår dagspris er for tiden kr 8.500,- +mva. Timepris 850,- Eks. mva 
Basert på erfaringer fra tilsvarende arbeid, anslår vi dette til å utgjøre følgende: 
 
3 dagsverk(10t) a kr 8.500,- 
Sum dagsverk kr. 25.500,- 
15% rabatt frivillige lag og organisasjoner kr. 3.825,- 
Sum eks. Mva kr. 21.675,- 
Mva kr. 5.418,75 
 
Sum inkl. Mva kr. Workshop 
1 dagsverk(inkl. for og etterarbeid) kr. 8.500,- 
15% rabatt frivillige lag og organisasjoner kr. 1.275,- 
Sum eks. Mva kr. 7.225,- 
Mva kr. 1.806,25 
Sum inkl. Mva kr. 9.031,25 







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FPZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 18:45


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Damekoret Drops


Kontonummer 16451205173


Kontoinnehaver Marianne Skui


Internettside www.Drops.so


Postadresse Folke Bernadottesvei 32, - v/ Marianne Skui


Postnummer 0862


Poststed Oslo


Kontaktperson Marianne SKui


Mobilnummer 47413534


E-post (kvittering
sendes hit)


Marianne.Skui@gmail.com


Gjenta e-post Marianne.Skui@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—FPZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 18:45


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Damekoret Drops


navn


Kontonummer 1645 1205 173


Kontoinnehaver Marianne Skui


lntemettside WWW.Drops.so


Postadresse Folke Bemadottesvei 32, -  v/ Marianne Skui


Postnummer 0862


Poststed Oslo


Kontaktperson Marianne SKui


Mobilnummer 47413534


E-post (kvittering Marianne.Skui@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post Marianne.Skui@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 16500


Navn på tiltaket Julekonsert i Bakkehaugen Kirke


Beskrivelse av tiltaket Damekoret Drops ønsker å arrangere en julekonsert i Bakkehaugen Kirke desember
2015.  
- Vi arrangerte en egen konsert i kirken desember 2014 hvor vi inviterte nærmiljøet,
venner og kjente til en stemningsfull julekonsert med vakker musikk, dyktige utøvere
og sosialt samvær etter at konserten var gjennomført.  
På denne konserten hadde vi med oss skuespiller og sanger Paul Ottar Haga som bor i
nærområdet. Han hadde rollen som konferansier/ forteller og sanger, samtidig som han
fungerte som regissør for vår opptreden og hele konserten/ forestillingen. Vi hadde også
med oss bydelens unge musikktalent Soran Lind på saxofon og pianist/ fløytist Marius
Løkse. Dette er et arrangement vi ønsker å gjøre til en tradisjon i vår del av bydelen. Vi
klarte å fylle kirkerommet, og tilbakemeldinger fra publikum var veldig positive etter
konserten. Både ift det musikalske innholdet, stemningen og gjennomføringen av hele
arrangementet. Vi søker om støtte gjennom bydelens Frivillighetsmidler for å skape et
tilsvarende arrangement i 2015


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn 0 - 100


Antall deltakere. 150


Geografisk område Bydel Nordre Aker


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Koret nedsetter en konsertkomite bestående av fire personer som starter sitt arbeid i
juni måned. Komiteen tar ansvaret for å planlegge arrangementet, - inngå avtaler med
eksterne aktører, sørge for tilrettelegging og gjennomføring av konserten/ forestillingen.
Koret starter sin innøving av programmet til konserten i september og vil prioritere sine
ukentlige øvelser til dette arrangementet. De siste fire ukene før konserten vil vi holde
utvidede øvelser med regissør og de andre eksterne musikerne og aktørene vi inviterer
med


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Søk BU 2015.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


MARIANNE SKUI


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 165 00


Navn påtiltaket Julekonsert i Bakkehaugen Kirke


Beskrivelse av tiltaket Damekoret Drops ønsker å arrangere en julekonsert i Bakkehaugen Kirke desember


2015.


-  Vi arrangerte en egen konsert i kirken desember 2014 hvor vi inviterte nærmiljøet,


venner og kjente til en stemningsfull julekonsert med vakker musikk, dyktige utøvere


og sosialt samvær etter at konserten var gjennomført.


På denne konserten hadde vi med oss skuespiller og sanger Paul Ottar Haga som bor i


nærområdet. Han hadde rollen som konferansier/ forteller og sanger, samtidig som han


fungerte som regissør for vår opptreden og hele konserten/ forestillingen. Vi hadde også


med oss bydelens unge musikktalent Soran Lind på saxofon og pianist/ fløytist Marius


Løkse. Dette er et arrangement vi ønsker å gjøre til en tradisjon i vår del av bydelen. Vi


klarte å fylle kirkerommet, og tilbakemeldinger fra publikum var veldig positive etter


konserten. Både ift det musikalske innholdet, stemningen og gjennomføringen av hele


arrangementet. Vi søker om støtte gjennom bydelens F rivillighetsmidler for å skape et


tilsvarende arrangement i 2015


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn 0  - 100


Antall deltakere. 15 0


Geografisk område Bydel Nordre Aker


Beskrivelse av den Koret nedsetter en konsertkomite bestående av fire personer som starter sitt arbeid i


frivillige innsatsen i juni måned. Komiteen tar ansvaret for å planlegge arrangementet, -  inngå avtaler med


tiltaket eksterne aktører, sørge for tilrettelegging og gjennomføring av konserten/ forestillingen.


Koret starter sin innøving av programmet til konserten i september og vil prioritere sine


ukentlige øvelser til dette arrangementet. De siste fire ukene før konserten vil vi holde


utvidede øvelser med regissør og de andre eksterne musikerne og aktørene vi inviterer


med


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Søk BU 2015.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten MARIANNE SKUl


SOIH
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Damekoret `Drops` 


Folke Bernadottesvei 32 


0862 Oslo 


e-post: Marianne.Skui@gmail.com 


www.Drops.so 


 


 


 


Budsjett julekonserten desember 2015 i Bakkehaugen Kirke 


 
 
Forventet tilskudd Oslo Musikkråd høst 2015    kr  3000,- 
Billett inntekter        kr 10000,- 
Honorar regissør      kr 6000,- 
Honorar konferansier      kr 6000,- 
Honorar musiker I      kr 4000,- 
Honorar musikere II      kr 4000,-  
Kostnad innkjøp lys og andre effekter   kr 1100,- 
Kostnad blomster utøvere     kr 1100,- 
Program       kr 600,- 
Kostnad bevertning samlingen i menighetssalen  kr 700,- 
Leie av lokaler      kr 3000,- 
Leie av lys       kr 3000,-                                . 
 
Beregnet underskudd     kr 16500,- 
 


Damekoret `Drops`


Folke Bernadottesveí 32


0862 Oslo


e  -post: Marianne. Skui@qmaiI . com


www.  Drags  .  so


Budsjett julekonserten desember  2015  i Bakkehaugen Kirke


Forventet tilskudd Oslo Musikkråd høst 2015 kr 3000,-


Billett inntekter kr lOOOO,-


Honorar regissør kr 6000,-


Honorar konferansier kr 6000,-


Honorar musiker I kr 4000,-


Honorar musikere ll kr 4000,-


Kostnad innkjøp lys og andre effekter kr 1100,-


Kostnad blomster utøvere kr  1  100,-


Program kr 600,-


Kostnad bevertning samlingen i menighetssalen kr 700,-


Leie av lokaler kr 3000,-


Leie av lvs kr 3000,-


Beregnet underskudd kr  16500,-



mailto:Marianne.Skui@gmail.com

http://www.drops.so/





Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EAZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 18:59


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Kultursløyfa


Organisasjonsnummer 914443946


Kontonummer 15035644862


Kontoinnehaver Kultursløyfa


Internettside kultursløyfa.no


Postadresse Prestegårdsveien 22


Postnummer 0851


Poststed Oslo


Kontaktperson Agnes Lyche Melvær


Mobilnummer 93695289


E-post (kvittering
sendes hit)


agneslm@online.no


Gjenta e-post agneslm@online.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—EAZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 18:59


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Kultursløyfa


navn


Organisasjonsnummer 914443 946


Kontonummer 15 03 5 644862


Kontoinnehaver Kultursløyfa


Internettside kultursløyfano


Postadresse Prestegårdsveien  22


Postnummer 0851


Poststed Oslo


Kontaktperson Agnes Lyche Melvær


Mobilnummer 93695289


E-post (kvittering agneslm@online.no


sendes hit)


Gjenta e-post agneslm@online.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


BNA301-EAZZ Side 1 av  3


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01


._'§'== Nydalen E-post: postmottak@bna.oslo.kommune.no


0403  Oslo
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 21400


Navn på tiltaket Kulturaktiviteter på Abelloftet


Beskrivelse av tiltaket Kultursløyfas formål er å bidra til å skape et bærekraftig nærmiljø gjennom å styrke
sosiale, kulturelle og økologiske verdier i nærmiljøet. I vårt nye samfunnshus,
Abelloftet, ønsker vi å være med å legge til rette for aktiviteter som gjenspeiler
og representerer mangfoldet i befolkningen. Vi vil jobbe for å inkludere ulike
brukergrupper og beboere fra forskjellige kulturer. Vi vil fokusere på tiltak som
fremmer kunnskap om stedets kulturhistorie og styrker stedsidentiteten og tiltak som
bidrar til å skape bærekraftige kretsløp i nærmiljøet.  


Kultursløyfa planlegger følgende aktiviteter på Abelloftet i 2015: 


Abelaftener 
Personer fra nærmiljøet inviteres til å komme til Abelloftet og fortelle om et tema de er
opptatt av, gjerne relatert til nærmiljøet. Vi inviterer til Abelaftener 3-5 ganger i løpet
av året. (Hittil har vi hatt to stk: Paul Hofset «Hagebyen – en utopi?» og Knut Bjørlykke
«Ullevål Hageby på vei fra ekvator til Nordpolen», i 2014. Første ut i 2015 er Jørgen
Stenersen som skal snakke om giftstoffer i nærmiljøet.) 


Gjenbruk på loftet 
I mars inviterer vi store og små til å sette opp bord og bytte/selge klær inne på
Abelloftet. Lokale ressurser i loop. 


Matkultur på loftet - Én dag – tre kulturer – tre supper 
I september inviterer vi tre personer fra tre ulike kulturer til å komme til Abelloftet
med hver sin suppeoppskrift som er typisk for deres kultur. Et gratis arrangement der
deltakerne lærer om matlaging, er med og lager suppene og vi avslutter med å samles
rundt langbordet og spise sammen. 


Kultursløyfas juleverksted  
Et verksted for barn og ungdom der vi lager lykter og klipper snekrystaller. Barna
lager to lykter – én til å henge opp i Abels Hage og én til å ta med hjem. Lyktene blir
hengende i Abels Hage i adventstiden og tennes hver kveld.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 0-100 år, begge kjønn


Antall deltakere. 800


Geografisk område Ullevål/Blindern


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Kultursløyfa møtes jevnlig for å planlegge og organisere kulturaktivitetene. Vi
utarbeider materiell for markedføring og distribuerer dette selv. Vi tilrettelegger
lokalene ved gjennomføring av de ulike arrangementene og minst én person er tilstede.
For noen av arrangementene står Kultursløyfa selv som arrangører og sørger for
gjennomføringen. Kultursløyfa ordner med opprydning og vask av lokalet etterpå. Flere
av arrangementene dokumenteres av Kultursløyfa med bilder og tekst og presenteres på
bloggen kultursløyfa.no og i Hagebybladet.  
Planlegging/ møtevirksomhet: 15 t 
Gjennomføring av aktiviteter: 20 t 


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp


Navn  på tiltaket


Beskrivelse av tiltaket


Type  tiltak:


Alder/kj ønn


Antall deltakere.


Geografisk  område


Beskrivelse av den


frivillige innsatsen i


tiltaket


Bydel Nordre Aker


2  1 400


Kulturaktiviteter påAbelloftet


Kultursløyfas formål er å bidra til å skape et bærekraftig nærmiljø gjennom å styrke


sosiale, kulturelle og økologiske verdier i nænniljøet. l vårt nye samfunnshus,
Abelloftet, ønsker vi å være med å legge til rette for aktiviteter som gjenspeiler


og representerer mangfoldet i befolkningen. Vi vil jobbe for å inkludere ulike


brukergrupper og beboere fra forskjellige kulturer. Vi vil fokusere på tiltak som
fremmer kunnskap om stedets kulturhistorie og styrker stedsidentiteten og tiltak som


bidrar til å skape bærekraftige kretsløp i nærmiljøet.


Kultursløyfa planlegger følgende aktiviteter på Abelloftet i  2015:


Abelaftener


Personer fra nænniljøet inviteres til å komme til Abelloftet og fortelle om et tema de er


opptatt av, gjerne relatert til nænniljøet. Vi inviterer til Abelaftener  3-5  ganger i løpet


av året. (Hittil har vi hatt to stk: Paul Hofset <<Hagebyen  -  en utopi?>> og Knut Bjørlykke


«Ullevål Hageby på vei fra ekvator til Nordpolen>>, i 2014. Første ut i  2015  er Jørgen


Stenersen som skal snakke om giftstoffer i nænniljøet.)


Gjenbruk på loftet
l mars inviterer vi store og små til å sette opp bord og bytte/selge klær inne på


Abelloftet. Lokale ressurser i loop.


Matkultur på loftet  -  Én  dag -tre kulturer  -  tre supper


l september inviterer vi tre personer fra tre ulike kulturer til å komme til Abelloftet


med hver sin suppeoppskrift som er typisk for deres kultur. Et gratis arrangement der
deltakerne lærer om matlaging, er med og lager suppene og vi avslutter med å samles


rundt langbordet og spise sammen.


Kultursløyfas juleverksted


Et verksted for barn og ungdom der vi lager lykter og klipper snekrystaller. Barna


lager to lykter  -  e'n til å henge opp i Abels Hage og e'n til å ta med hjem. Lyktene blir


hengende i Abels Hage i adventstiden og tennes hver kveld.


Frivillig kulturliv


0-100år, begge kjønn


800


Ullevål/Blindern


Kultursløyfa møtes jevnlig for å planlegge og organisere kulturaktivitetene. Vi


utarbeider materiell for markedføring og distribuerer dette selv. Vi tilrettelegger


lokalene ved gjennomføring av de ulike arrangementene og minst e'n person er tilstede.


For noen av arrangementene står Kultursløyfa selv som arrangører og sørger for


gjennomføringen. Kultursløyfa ordner med opprydning og vask av lokalet etterpå. Flere


av arrangementene dokumenteres av Kultursløyfa med bilder og tekst og presenteres på


bloggen kultursløyfa.no og i Hagebybladet.
Planlegging/ møtevirksomhet: 15 t


Gjennomføring av aktiviteter:  20  t
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Opprydning: 7 t 
Dokumentering: 10 t


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Regnskap_Kulturaktiviteter på Abelloftet.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


AGNES LYCHE MELVÆR


Opprydning: 7  t
Dokumentering: 10  t


Er det søkt om  støtte  Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for  tiltaket  det  søkes støtte  til


Opplastede vedlegg


El Regnskap_Kulturaktiviteter påAbelloftet.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten AGNES LYCHE MELVÆR


SOIH
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Regnskap_Kulturaktiviteter på Abelloftet


Markedsføring 300 x 6 1800


Ingredienser suppe 2000


Utstyr matkultur 2500


Utstyr juleverksted 2500


Husleie 300 x 6 1800


Billettør, rydd og vask 1800 x 6 10800


Totalt 21400


Regnskap_Kulturaktiviteter på Abelloftet


Markedsføring 300 x 6 1800


Ingredienser suppe 2000


Utstyr matkultur 2500


Utstyr juleverksted 2500


Husleie 300 x 6 1800


Billettør, rydd og vask 1800x 6 10800


Totalt 21400







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FQZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 19:05


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Kultursløyfa


Organisasjonsnummer 914443946


Kontonummer 15035644862


Kontoinnehaver Kultursløyfa


Internettside kultursløyfa.no


Postadresse Prestegårdsveien 22


Postnummer 0851


Poststed Oslo


Kontaktperson Agnes Lyche Melvær


Mobilnummer 93695289


E-post (kvittering
sendes hit)


agneslm@online.no


Gjenta e-post agneslm@online.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—FQZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 19:05


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Kultursløyfa


navn


Organisasjonsnummer 914443 946


Kontonummer 15 03 5 644862


Kontoinnehaver Kultursløyfa


Internettside kultursløyfano


Postadresse Prestegårdsveien  22


Postnummer 0851


Poststed Oslo


Kontaktperson Agnes Lyche Melvær


Mobilnummer 93695289


E-post (kvittering agneslm@online.no


sendes hit)


Gjenta e-post agneslm@online.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 30500


Navn på tiltaket Abels Hage med aktiviteter og arrangementer


Beskrivelse av tiltaket Abels Hage er blitt beplantet av beboere i nabolaget siden 2011. Siden 2012 har flere
hundre barn  plantet på plassen. Elever fra Ullevål Skole og barn fra flere barnehager
i området inviteres. Barna sår frø på skolen, vanner småplantene hjemme og kommer
til Abels Hage for felles utplantingsdager. Alle plantene får en pinne med barnets navn
på.  
I år har vi markeringer i Abels Hage på disse dagene:  
Verdens biomangfoldag, 22. mai. 
Utplanting i hagen. Utdeling av informasjon om pollinerende insekter og pollen- og
nektarrike frø som barna kan plante hjemme. Taiji ved Oslo Taiji senter.  
Verdens miljødag, 5. juni. 
Pollinatorkarneval med barn fra barnehager i området. 
Colletts Gjestebud, 5. september. 
En årlig nærmiljøfestival med taler, musikk, dans og marked. Et samarbeide mellom
Kultursløyfa, Bydel Nordre Aker, handel- og servicenæringen på John Colletts plass og
aktørene på Abelloftet.


Type tiltak: Nærmiljøtiltak


Alder/kjønn 0-100 år, begge kjønn


Antall deltakere. 1000


Geografisk område Ullevål/Blindern


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Planlegging av beplantning og koordinering av aktører som skal delta; Ullevål skole,
flere barnehager, et gartnerlag av naboer og bistand fra eksterne aktører. Innkjøp av frø,
jord og plantepinner. Såing og ompotting av småplanter. Klargjøring av plantebed og
utplanting med ca 200 barn. Ansvarlig for skjøtsel hele sesongen; klipping av gress,
vanning og luking. Bortkjøring av organisk materiale mot slutten av sesongen.  
Planlegging av de ulike arrangmentene og koordinering av aktører som deltar.
Utarbeiding av informasjonsmatriell, evt nabovarsler, og distribusjon av dette. Fysisk
tilrettelegging med scene, markedsboder og annet ved Colletts Gjestebud. Ansvarlig for
opprydning etterpå. Dokumentering av utplanting og arrangementer med tekst og bilder
til kultursløyfa.no og Hagebybladet.  
Planlegging/ møtevirksomhet/forberedelser: 50 t 
Gjennomføring av aktiviteter: 120 t 
Opprydning: 20 t 
Dokumentering: 15 t


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Regnskap_Abel Hage med aktiviteter og arrangementer .xlsx


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp


Navn  på tiltaket


Beskrivelse av tiltaket


Type  tiltak:


Alder/kj ønn


Antall deltakere.


Geografisk  område


Beskrivelse av den


frivillige innsatsen i


tiltaket


Er det søkt om støtte


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


30500


Abels Hage med aktiviteter og arrangementer


Abels Hage er blitt beplantet av beboere i nabolaget siden 201 1. Siden 2012har flere


hundre barn plantet påplassen. Elever fra Ullevål Skole og barn fra flere barnehager


i området inviteres. Barna sår frø på skolen, vanner småplantene hjemme og kommer


til Abels Hage for felles utplantingsdager. Alle plantene får en pinne med barnets navn


pa.


l år har vi markeringer i Abels Hage på disse dagene:


Verdens biomangfoldag, 22. mai.
Utplanting i hagen. Utdeling av infonnasjon om pollinerende insekter og pollen- og


nektarrike frø som barna kan plante hjemme. Taiji ved Oslo Taiji senter.


Verdens miljødag, 5. juni.


Pollinatorkarneval med barn fra barnehager i området.


Colletts Gjestebud, 5. september.
En  årlig nænniljøfestival med taler, musikk, dans og marked. Et samarbeide mellom


Kultursløyfa, Bydel Nordre Aker, handel- og servicenæringen på John Colletts plass og


aktørene på Abelloftet.


Nænnilj øtiltak


0-100år, begge kjønn


1000


Ullevål/Blindern


Planlegging av beplantning og koordinering av aktører som skal delta; Ullevål skole,


flere barnehager, et gartnerlag av naboer og bistand fra eksterne aktører. lnnkjøp av frø,


jord og plantepinner. Såing og ompotting av småplanter. Klargjøring av plantebed og
utplanting med ca 200 barn. Ansvarlig for skjøtsel hele sesongen; klipping av gress,


vanning og luking. Bortkjøring av organisk materiale mot slutten av sesongen.


Planlegging av de ulike arrangmentene og koordinering av aktører som deltar.


Utarbeiding av infonnasjonsmatriell, evt nabovarsler, og distribusjon av dette. Fysisk


tilrettelegging med scene, markedsboder og annet ved Colletts Gjestebud. Ansvarlig for


opprydning etterpå. Dokumentering av utplanting og arrangementer med tekst og bilder
til kultursløyfa.no og Hagebybladet.


Planlegging/ møtevirksomhet/forberedelser: 50t


Gjennomføring av aktiviteter: 120 t


Opprydning: 20 t
Dokumentering: 15t


Nei


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Regnskap_Abel Hage med aktiviteter og arrangementer .xlsx


Bydel Nordre Aker
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Postadr: Telefonnummer 02 180


Postboks  4433 Telefaksnummer 23  47  30 01
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


AGNES LYCHE MELVÆR


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos lD-porten AGNES LYCHE MELVÆR


som


BNA301-FQZZ


Bydel N01‘d1‘6 Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  01


._'§'== Nydalen E-post: postmottak@bna.os1o.kommune.no


‘I III 0403  Oslo
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Regnskap_Abels Hage med aktiviteter og arrangementer


Planter, frø, såjord, med mer 10000


Drift; frakt, gressklipp, gjødsling, med mer 1000


Arrangementer; frøutdeling, med mer 2000


Markedsføring 2000


Colletts Gjestebud; mobil scene med PA-anlegg og lydmann 15500


Totalt 30500


Regnskap_Abels Hage med aktiviteter og arrangementer


Planter, frø, såjord, med mer


Drift; frakt, gressklipp, gjØdsling, med mer


Arrangementer; frøutdeling, med mer


Markedsføring


Colletts Gjestebud; mobil scene med PA-anlegg og lydmann


Totalt


10000


1000


2000


2000


15500


30500







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FRZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 19:24


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Kultursløyfa


Organisasjonsnummer 914443946


Kontonummer 15035644862


Kontoinnehaver Kultursløyfa


Internettside kultursløyfa.no


Postadresse Prestegårdsveien 22


Postnummer 0851


Poststed Oslo


Kontaktperson Agnes Lyche Melvær


Mobilnummer 93695289


E-post (kvittering
sendes hit)


agneslm@online.no


Gjenta e-post agneslm@online.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—FRZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 19:24


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Kultursløyfa


navn


Organisasjonsnummer 914443 946


Kontonummer 15 03 5 644862


Kontoinnehaver Kultursløyfa


Internettside kultursløyfano


Postadresse Prestegårdsveien  22


Postnummer 0851


Poststed Oslo


Kontaktperson Agnes Lyche Melvær


Mobilnummer 93695289


E-post (kvittering agneslm@online.no


sendes hit)


Gjenta e-post agneslm@online.no


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 42800


Navn på tiltaket Møterom for det frivillige kulturlivet på Abelloftet


Beskrivelse av tiltaket Kultursløyfa ønsker at Abelloftet skal utvikles til et senter som favner et bredt og
lokalt engasjement. Abels Hage har vist at nettopp gjennom å legge til rette for at
folk møtes, utveksles tanker, nye idéer oppstår og som et resultat genereres aktiviteter
og arrangementer i nærmiljøet. I vårt kalde klima er tilgang til innendørs arealer
avgjørende for å opprettholde aktivitet året igjennom. Vi ønsker å skape en liten,
innendør møteplass der lokale kulturaktører kan møtes og inspirere hverandre. Et rom
der det kan oppstå synergier og samarbeidsprosjekter mellom de ulike brukerne av
Abelloftet.  


Et mindre rom i Abelloftets 2. etg, fungerer i dag som en blanding av lager og
oppholdsrom. Rommet kan transformeres til et hyggelig møterom. Dette krever at man
utnytter plassen godt gjennom gode hyllesystemer for lagring av utstyr, et bord som folk
kan samles rundt, et malingstrøk og hyggelig belysning. Det vil også være nyttig med
en printer/scanner for å spre informasjon om lokale aktiviteter og whitebord til møter og
workshops. 


Kultursløyfa ønsker å bruke rommet for å planlegge aktiviterer på Abelloftet, Abels
Hage, den årlige nærmiljøfestivalen Colletts Gjestebud og annet. Rommet også kan
brukes som kontor/arbeidsrom for andre nærmiljøorganisasjoner og for de øvrige
leietakerne på Abelloftet, som venterom for foreldre og til leksehjelp.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 0-100 år, begge kjønn


Antall deltakere. 50


Geografisk område Ullevål/Blindern


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Kultursløyfa utarbeider og tegner opp et forslag til møblering av rommet. Forslaget
diskuteres med de andre brukerne av rommet, leietakere av salen, bydelen og
fritidsklubbben. Når vi er blitt enige står Kultursløyfa for innkjøp og besørger frakt/
oppheng/installering.  
Planlegging/ møtevirksomhet: 10 t 
Gjennomføring av aktiviteten: 35 t 
Antall deltakere: 5


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Regnskap_Møterom for det frivillige kulturlivet på Abelloftet.xlsx


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 42800


Navn påtiltaket Møterom for det frivillige kulturlivet påAbelloftet


Beskrivelse av tiltaket Kultursløyfa ønsker at Abelloftet skal utvikles til et senter som favner et bredt og


lokalt engasjement. Abels Hage har vist at nettopp gjennom å legge til rette for at


folk møtes, utveksles tanker, nye ide'er oppstår og som et resultat genereres aktiviteter


og arrangementer i nærmiljøet. l vårt kalde klima er tilgang til innendørs arealer


avgjørende for å opprettholde aktivitet året igjennom. Vi ønsker å skape en liten,


innendør møteplass der lokale kulturaktører kan møtes og inspirere hverandre. Et rom


der det kan oppstå synergier og samarbeidsprosjekter mellom de ulike brukerne av


Abelloftet.


Et mindre rom i Abelloftets 2. etg, fungerer i dag som en blanding av lager og


oppholdsrom. Rommet kan transformeres til et hyggelig møterom. Dette krever at man


utnytter plassen godt gjennom gode hyllesystemer for lagring av utstyr, et bord som folk


kan samles rundt, et malingstrøk og hyggelig belysning. Det vil også være nyttig med


en printer/ scanner for å spre informasjon om lokale aktiviteter og Whitebord til møter og


workshops.


Kultursløyfa ønsker å bruke rommet for å planlegge aktiviterer på Abelloftet, Abels


Hage, den årlige nærmiljøfestivalen Colletts Gjestebud og annet. Rommet også kan


brukes som kontor/ arbeidsrom for andre nærmiljøorganisasjoner og for de øvrige


leietakerne på Abelloftet, som venterom for foreldre og til leksehjelp.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 0- l 00 år, begge kjønn


Antall deltakere. 50


Geografisk område Ullevål/Blindern


Beskrivelse av den Kultursløyfa utarbeider og tegner opp et forslag til møblering av rommet. Forslaget


frivillige innsatsen i diskuteres med de andre brukerne av rommet, leietakere av salen, bydelen og


tiltaket fritidsklubbben. Når vi er blitt enige står Kultursløyfa for innkjøp og besørger frakt/


oppheng/ installering.


Planlegging/ møtevirksomhet: 10 t


Gjennomføring av aktiviteten: 35 t


Antall deltakere: 5


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Regnskap_Møterom for det frivillige kulturlivet på Abelloftet.xlsx
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


AGNES LYCHE MELVÆR


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos lD-porten AGNES LYCHE MELVÆR


som


BNA30  1 -FRZZ


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  01


._'§'== Nydalen E-post: postmottak@bna.os1o.kommune.no


‘I III 0403  Oslo
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Regnskap_Møterom for det frivillige kulturlivet, på Abelloftet


Møblering; bord, hyller, stoler 30000


Belysning 3000


Maling 800


Scanner og printer 7000


Whiteboard 1000


Frakt 1000


Totalt 42800


Regnskap_I\/Iøterom for det frivillige kulturlivet, på Abelloftet


Møblering; bord, hyller, stoler 30000


Belysning 3000


Maling 800


Scanner og printer 7000


Whiteboard 1000


Frakt 1000


Totalt 42800







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EBZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 19:30


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Damekoret Drops


Kontonummer 16451205173


Kontoinnehaver Marianne Skui


Internettside www.Drops.so


Postadresse Folke Bernadottesvei 32 v/ Marianne Skui


Postnummer 0862


Poststed Oslo


Kontaktperson Marianne Skui


Mobilnummer 47413534


E-post (kvittering
sendes hit)


Marianne.Skui@gmail.com


Gjenta e-post Marianne.Skui@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—EBZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 19:30


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Damekoret Drops


navn


Kontonummer 1645 1205 173


Kontoinnehaver Marianne Skui


lntemettside WWW.Drops.so


Postadresse Folke Bemadottesvei 32 V/ Marianne Skui


Postnummer 0862


Poststed Oslo


Kontaktperson Marianne Skui


Mobilnummer 47413534


E-post (kvittering Marianne.Skui@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post Marianne.Skui@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 12250


Navn på tiltaket Huskonsert i Bakkehaugen


Beskrivelse av tiltaket Damekoret Drops ønsker å arrangere en konsert i Bakkehaugen 22.april, hvor vi
inviterer med oss sangere og musikere vi jevnlig har hatt kontakt med. Sangeren Anja
Eline SKybakmoen som jevnlig holder workshops med oss og som er en etablert sanger
innen rytmisk vokalmusikk og mer jazzpreget musikk. Anja Eline er i gang med å utgi
sitt 2. soloalbum som jazzanger. Marius Holth er også en sanger og musiker vi jevnlig
har besøk av. Marius synger alt fra sigøynersanger til mer pop-basert vokalmusikk.
Denne vinteren kommer vi til å etablere kontakt med Per Myrstad Kringlen på piano.
Han er utdannet rytmisk pianist, og på konserten vil han akkompagnere oss i Drops
samtidig som han holder en egen avdeling


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 12 - 100


Antall deltakere. 100


Geografisk område Bydel Nordre Aker


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Damekoret Drops har startet sin vintersesong. Vi er i gang med nytt repertoar og hadde
besøk av sanger og stemmepedagog Marius Holth på vår øvelse i Bakkehaugen sist
onsdag. Vi vil fortsette med å arbeide inn program, og vil sette av tre øvelser med
pianist Per Myrstad Kringlen før vi holder seminar 21 og 22 mars. Koret har nedsatt
en konsertkomite bestående av tre medlemmer som jobber med tilrettelegging og
planlegging av de praktiske sakene rundt konserten


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Oslo Musikkråd - Oslo kommunes konsertstøttemidler


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


soknad - BU- vår 2015.doc


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


MARIANNE SKUI


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 12250


Navn på tiltaket Huskonsert i Bakkehaugen


Beskrivelse av tiltaket Damekoret Drops ønsker å arrangere en konsert i Bakkehaugen 22.april, hvor vi


inviterer med oss sangere og musikere vi jevnlig har hatt kontakt med. Sangeren Anja


Eline SKybakmoen som jevnlig holder workshops med oss og som er en etablert sanger


innen rytmisk vokalmusikk og mer jazzpreget musikk. Anja Eline er i gang med å utgi


sitt 2. soloalbum som jazzanger. Marius Holth er også en sanger og musiker vi jevnlig


har besøk av. Marius synger alt fra sigøynersanger til mer pop-basert vokalmusikk.


Denne vinteren kommer vi til å etablere kontakt med Per Myrstad Kringlen påpiano.


Han er utdannet rytmisk pianist, og på konserten vil han akkompagnere oss i Drops


samtidig som han holder en egen avdeling


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn 12  — 100


Antall deltakere. 100


Geografisk område Bydel Nordre Aker


Beskrivelse av den Damekoret Drops har startet sin vintersesong. Vi er i gang med nytt repertoar og hadde


frivillige innsatsen i besøk av sanger og stemmepedagog Marius Holth på vår øvelse i Bakkehaugen sist


tiltaket onsdag. Vi vil fortsette med å arbeide inn program, og vil sette av tre øvelser med


pianist Per Myrstad Kringlen før vi holder seminar 21 og 22 mars. Koret har nedsatt


en konsertkomite bestående av tre medlemmer som jobber med tilrettelegging og


planlegging av de praktiske sakene rundt konserten


Er det søkt om støtte  J a


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Oslo Musikkråd  -  Oslo kommunes konsertstøttemidler


støtte tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El soknad  — BU- vår 2015.doc


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten MARIANNE SKUl


SOIH
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Damesanggruppen `Drops` 


Folke Bernadottesvei 32 


0862 Oslo 


e-post Marianne.Skui@gmail.com 


www.Drops.so 


 


 


 


Budsjett for konsert 22.mars i Bakkehaugen kirke  
 


22.mars ønsker damekoret DROPS å arrangere en konsert i Bakkehaugen kirke hvor vi 


inviterer med oss sanger og musiker Marius Holth, pianist Per Myrstad Kringen og sanger 


Anja Eline Skybakmoen.  


 


Drops har tidligere jobbet med alle disse utøverene. Anja Eline Skybakmoen er en etablert 


sanger innen rytmisk vokalmusikk og mer jazz preget musikk. Marius Holth synger alt fra 


sigøyner musikk til egenkomponerte pop-ballader og stemningsfull musikk. Per Myrstad 


Kringen er utdannet rytmisk pianist, og vil akkompagnere oss i Drops samtidig som han også vil 


holde en egen avdeling på konserten 


 


 
 


Inntekter 


Billettinntekter      kr    6000,-   


  


Utgifter      


Honorar pianist og akkompagnatør Per Myrstad Kringen kr.   4000,- 


Honorar Marius Holth      kr    3000,- 


Honorar Anja Eline Skybakmoen    kr    3000,- 


Leiekostnader       kr    1500,-  


Leie av lys       kr    3000,- 


Kostnad innkjøp lys og andre effekter    kr     1500,- 


Program       kr      600,- 


Kostnad innkjøp til bevertning     kr     650,- 


Sum utgifter        kr. 17250,-    


 


Beregnet underskudd       kr. 12250,- 


 


 


 


På vegne av Damegruppen `Drops` 


Marianne Skui 


Damesanggruppen ` Drops`
Folke Bernadottesvei  32


0862 Oslo
e  -post Marianne  .  .Skuí@gma il  .  com


www. Drops. so


Budsjefi for konsert 22.mars  i  Bakkehaugen kirke


22.mars ønsker damekoreT DROPS å arrangere en konserT i Bakkehaugen kirke hvor vi
inviferer med oss sanger og musiker Marius HolTh, pianisT Per MyrsTad Kringen og sanger
Anja Eline Skybakmoen.


Drops har Tidligere jobbeT med alle disse uføverene. Anja Eline Skybakmoen er en eTablerT
sanger innen ryfmisk vokalmusikk og mer jazz pregeT musikk. Marius HolTh synger ah‘ fra
sigøyner musikk Til egenkomponerfe pop-ballader og sfemningsfull musikk. Per MyrsTad


Kringen er uTdanneT ryTmisk pianisT, og vil akkompagnere oss i Drops samTidig som han også vil
holde en egen avdeling på konserfen


Innfekfer


Bil leTTinnTekTer


Ufgiffer


Honorar pianisT og akkompagnalør Per MyrsTad Kringen
Honorar Marius HolTh
Honorar Anja Eline Skybakmoen
LeiekosTnader
Leie av lys
Koslnadinnkjøplys og andre effekfer
Prograni


Koslnadinnkjøplilbeverlmng
Suniufgfifer


Beregne? underskudd


På vegne av Damegruppen D̀rops`


Marianne Skui


kr


kr


kr


kr


kr


kr


kr.


kr.


6000,-


. 4000,-
3000;
3000;
1500;
3000;
1500;
600;
650;


17250,-


12250,-







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-ECZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 19:33


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Ullevål Hageby seniorsenter, Nasjonalforeningen for folkehelsen


Organisasjonsnummer 974 126 664


Kontonummer 16002059901


Kontoinnehaver Ullevål Hageby seniorsenter, Nasjonalforeningen for folkehelsen


Internettside https://www.facebook.com/pages/Ullev%C3%A5l-Hageby-
seniorsenter/148481461865380?ref=hl


Postadresse Damplassen 20


Postnummer 0852


Poststed Oslo


Kontaktperson Lillian Lunden


Fasttelefon 22591930


Mobilnummer 92801777


E-post (kvittering
sendes hit)


ulleval.seniorsenter@getmail.no


Gjenta e-post ulleval.seniorsenter@getmail.no


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—ECZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 19:33


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Ullevål Hageby seniorsenter, Nasjonalforeningen for folkehelsen


navn


Organisasjonsnummer 974 126 664


Kontonummer 1600205 9901


Kontoinnehaver Ullevål Hageby seniorsenter, Nasjonalforeningen for folkehelsen


lntemettside https://WWW.facebook.com/pages/Ullev%C3 %A5l-Hageby-


seniorsenter/1484814618653 80?ref=hl


Postadresse Damplassen 20


Postnummer 0852


Poststed Oslo


Kontaktperson Lillian Lunden


F asttelefon 22591930


Mobilnummer 92801777


E-post (kvittering ulleval.seniorsenter@getmail.no


sendes hit)


Gjenta e-post ulleval.seniorsenter@getmail.no
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 60000


Navn på tiltaket Workshop frivillighet


Beskrivelse av tiltaket vi går inn i 2015 med 50 aktive frivillige ved seniorsenteret. Vi har personer som stiller
opp på kjøkkenet, som sjåfører, som kursholdere, som resepsjonsvakt, blomstervanning,
servering, bibliotekar og mye, mye mer. De frivillige står nesten for 3 årsverk, og
senteret hadde ikke gått rundt uten denne innsatsen.  I år ønsker vi å gi noe tilbake til
våre frivillige, og søker derfor midler til å ta de frivillige med på tur til København, hvor
vi skal ha en workshop med fokus på frivillighet og senterets eksistens. Vi har behov for
å rekruttere både flere frivillige og brukere, og ønsker derfor å engasjere våre egne til å
jobbe med samme mål. 
Vi regner med at ikke alle kan være med, så søker om å dekke reise, opphold,
underholdning, kost og lokaler for faglig innhold til ca 30 personer. Dersom flere
melder seg på, så kommer vi til å lete etter rimeligere løsninger eller evt innføre en
egenandel for de reisende.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Menn og kvinner over 62.


Antall deltakere. 30


Geografisk område Oslo


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Vi setter sammen en gruppe av de frivillige som skal jobbe med program, aktiviteter
og innhold for turen. Det blir viktig for oss med et samarbeid slik at vår gruppen får en
positiv opplevelse, og da med både faglig og underholdende program.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


budsjett reise seniorsenteret.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


LILLIAN HØYERTUN LUNDEN


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 60000


Navn påtiltaket Workshop frivillighet


Beskrivelse av tiltaket vi går inn i 2015 med 50aktive frivillige ved seniorsenteret. Vi har personer som stiller


opp på kjøkkenet, som sjåfører, som kursholdere, som resepsjonsvakt, blomstervanning,


servering, bibliotekar og mye, mye mer. De frivillige står nesten for 3 årsverk, og


senteret hadde ikke gått rundt uten denne innsatsen. l år ønsker vi å gi noe tilbake til


våre frivillige, og søker derfor midler til å ta de frivillige med på tur til København, hvor


vi skal ha en Workshop med fokus på frivillighet og senterets eksistens. Vi har behov for


å rekruttere både flere frivillige og brukere, og ønsker derfor å engasjere våre egne til å


jobbe med samme mål.


Vi regner med at ikke alle kan vaere med, så søker om å dekke reise, opphold,


underholdning, kost og lokaler for faglig innhold til ca 30 personer. Dersom flere


melder seg på, så kommer vi til å lete etter rimeligere løsninger eller evt innføre en


egenandel for de reisende.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Menn og kvinner over 62.


Antall deltakere. 30


Geografisk område Oslo


Beskrivelse av den Vi setter sammen en gruppe av de frivillige som skal jobbe med program, aktiviteter


frivillige innsatsen i og innhold for turen. Det blir viktig for oss med et samarbeid slik at vår gruppen får en


tiltaket positiv opplevelse, og da med både faglig og underholdende program.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El budsjett reise seniorsenteret.xlsx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten LILLIAN HØYERTUN LUNDEN


SOIH
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BUDSJETT FRIVILLIGTUR KØBENHAVN


Reise tur/retur København med DFDS 30 1500 45000


Skyss til havnen tur/retur senter 2 1200 2400


Lunsj i København 30 250 7500


Møterom fergen, planlegging og forbereding tur 5000


Total søknadssum 59900


BUDSJETT FRIVILLIGTUR KØBENHAVN


Reise tur/retur København med DFDS 30


Skyss til havnen tur/retur senter 2


Lunsj i København 30


Møterom fergen, planlegging og forbereding tur


Total søknadssum


1500


1200


250


45000


2400


7500


5000


59900







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-EDZZ Side 1 av 2


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-EDZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 20:53


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Grefsen Skoles Strykeorkester


Organisasjonsnummer 989 757 687


Kontonummer 94920521856


Kontoinnehaver Grefsen Skoles Strykeorkester


Postadresse Kapellveien 69


Postnummer 0487


Poststed Oslo


Kontaktperson Vegard Benterud


Mobilnummer 92682113


E-post (kvittering
sendes hit)


vegard.benterud@gmail.com


Gjenta e-post vegard.benterud@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—EDZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 20:53


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Grefsen Skoles Strykeorkester


navn


Organisasjonsnummer 989 757 687


Kontonummer 94920521856


Kontoinnehaver Grefsen Skoles Strykeorkester


Postadresse Kapellveien 69


Postnummer 0487


Poststed Oslo


Kontaktperson Vegard Benterud


Mobilnummer 926821 13


E-post (kvittering vegard.benterud@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post vegard.benterud@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 14640


Navn på tiltaket Ferdigstillelse av lokaler ved Grefsen Skole


Beskrivelse av tiltaket Grefsen Skoles Strykeorkester og søsterorkesteret Grefsen Skoles Junior Strykeorkester
har fått tildelt nye lokaler av Grefsen Skole etter at skolen ble ferdig rehabilitert høsten
2014. Skolen har i all hovedsak lagt lokalene til rette for at orkestrene skal benytte
lokalene. GSS og GSJS benytter lokalene til oppbevaring av instrumenter og annet
materiell. Orkesteret ønsker å ferdigstille lokalene slik at disse vil bli spesielt tilpasset
våre behov. Dette innebærer å sette inn en ny lås på døra til lagerrommet for å sikre mot
innbrudd. Videre ønsker orkesteret å sette inn en kopimaskin i rommet slik at vi har
tilgang til å kopiere opp noter og informasjonsmateriale til orkesterets medlemmer. Vi
ønsker også nye skap til oppbevaring av instrumentene. Skapene som står der i dag er
ikke egnet til oppbevaring av instrumentene


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Barn i grunnskolen (6-13 år) –begge kjønn


Antall deltakere. 60


Geografisk område Nordre Aker bydel – Grefsen skolekrets


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Det er ingen lønnede stillinger i GSS med unntak av musikkinstruktørene (disse er
delvis OMK-instruktører og delvis direkte lønnede instruktører). Den frivillige innsatsen
til styremedlemmene kan estimeres til ca 60 timer/måned. Det er en forutsetning
for orkesterets drift at vi kan ha velegnede lagerlokaler der vi også har tilgang på
kopimaskin. Orkesteret er foreldredrevet der alle styrets medlemmer samt foreldre må
bidra med betydelig frivillig innsats for å få orkesteret til å gå rundt.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett ferdigstillelse av lokaler ved Grefsen Skole.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


VEGARD BENTERUD


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 14640


Navn på tiltaket Ferdigstillelse av lokaler ved Grefsen Skole


Beskrivelse av tiltaket Grefsen Skoles Strykeorkester og søsterorkesteret Grefsen Skoles Junior Strykeorkester


har fått tildelt nye lokaler av Grefsen Skole etter at skolen ble ferdig rehabilitert høsten


2014. Skolen har i all hovedsak lagt lokalene til rette for at orkestrene skal benytte


lokalene. GSS og GSJS benytter lokalene til oppbevaring av instrumenter og annet


materiell. Orkesteret ønsker å ferdigstille lokalene slik at disse vil bli spesielt tilpasset


våre behov. Dette innebærer å sette inn en ny lås på døra til lagerrommet for å sikre mot


innbrudd. Videre ønsker orkesteret å sette inn en kopimaskin i rommet slik at vi har


tilgang til å kopiere opp noter og informasj onsmateriale til orkesterets medlemmer. Vi


ønsker også nye skap til oppbevaring av instrumentene. Skapene som står der i dag er


ikke egnet til oppbevaring av instrumentene


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Barn i grunnskolen (6-13 år) -begge kjønn


Antall deltakere. 60


Geografisk område Nordre Aker bydel- Grefsen skolekrets


Beskrivelse av den Det er ingen lønnede stillinger i GSS med unntak av musikkinstruktørene (disse er


frivillige innsatsen i delvis OMK-instruktører og delvis direkte lønnede instruktører). Den frivillige innsatsen


tiltaket til styremedlemmene kan estimeres til ca 60 timer/måned. Det er en forutsetning


for orkesterets drift at vi kan ha velegnede lagerlokaler der vi også har tilgang på


kopimaskin. Orkesteret er foreldredrevet der alle styrets medlemmer samt foreldre må


bidra med betydelig frivillig innsats for å få orkesteret til å gå rundt.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett ferdigstillelse av lokaler ved Grefsen Skole.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten VEGARD BENTERUD


SOIH
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Budsjett, ferdigstillelse av lokaler ved Grefsen Skole


Utgifter Beløp


Kopimaskin m/ toner og ark 3 640         


Innkjøp og montering av ny lås 4 000         


Nye skap til lagring av instrumenter 7 000         


Totalt 14 640       


Budsjett, ferdigstillelse av lokaler ved Grefsen Skole


Utgifter Beløp


Kopimaskin m/ toner og ark 3 640


Innkjøp og montering av ny lås 4 OOO


Nye skap til lagring av instrumenter 7 OOO


Totalt 14 640







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker


BNA301-GYZZ Side 1 av 3


Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-GYZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 21:25


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Grefsen Skoles Strykeorkester


Organisasjonsnummer 989 757 687


Kontonummer 94920521856


Kontoinnehaver Grefsen Skoles Strykeorkester


Postadresse Kapellveien 69


Postnummer 0487


Poststed Oslo


Kontaktperson Vegard Benterud


Mobilnummer 92682113


E-post (kvittering
sendes hit)


vegard.benterud@gmail.com


Gjenta e-post vegard.benterud@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—GYZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 21 :25


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Grefsen Skoles Strykeorkester


navn


Organisasjonsnummer 989 757 687


Kontonummer 94920521856


Kontoinnehaver Grefsen Skoles Strykeorkester


Postadresse Kapellveien 69


Postnummer 0487


Poststed Oslo


Kontaktperson Vegard Benterud


Mobilnummer 926821 13


E-post (kvittering vegard.benterud@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post vegard.benterud@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 18620


Navn på tiltaket Støtte til høstseminar i samarbeid med Disen Strings


Beskrivelse av tiltaket Grefsen Skoles to orkestre og Disen Strings har i en årrekke arrangert felles seminarer
for elevene. Orkestrene har hatt stort utbytte av dem - elevene får spille i større grupper
enn vanlig, med andre dirigenter, og får dermed nye impulser. For instruktørene er også
disse seminarene berikende, siden de får muligheten til å utveksle ideer og erfaringer i
løpet av samlingen. 
De siste årene har vi opplevd sterkt økende interesse for å spille i strykeorkester i
bydelen, og strykermiljøet på Grefsen og Disen teller nå nærmere 100 unge musikanter.
Dette levende musikkmiljøet vil vi gjerne vise fram for bydelen, og vi satser derfor
også i år på å gjøre årets samling til et utadrettet arrangement. Vi vil holde det i lokaler
som er tilgjengelig for bydelens befolkning, slik at interesserte kan komme og høre på
avslutningskonserten. Det vil være et viktig tiltak å synliggjøre den suverene jobben
som dirigenter, instruktører og elever legger ned hele året. Og ikke minst være et flott
utstillingsvindu for Bydel Nordre Aker kultursatsing - invitasjoner og programmer vil
naturligvis markere at samlingen og konserten arrangeres med støtte fra bydelen. 


Disen Strings og Grefsen Skoles Strykeorkester har i år valgt å dele søknaden: begge
orkestrene søker om støtte til arrangementet, men merk  at det er forskjellige søknader
som er ment å dekke forskjellige kostnader. Grefsen Skoles Strykeorkester søker om
støtte til å dekke utgiftene til våre instruktører, mens Disen Strings søker om støtte til å
dekke sine instruktører, sam andre kostnader som mat og lokaler


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Barn i grunnskolen (6-13 år) –begge kjønn


Antall deltakere. 80


Geografisk område Nordre Aker bydel – Grefsen skolekrets


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Det er ingen lønnede stillinger i GSS med unntak av musikkinstruktørene (disse er
delvis OMK-instruktører og delvis direkte lønnede instruktører). Den frivillige innsatsen
til styremedlemmene kan estimeres til ca 60 timer/måned. 


For konkret å gjennomføre høstseminaret er vi avhengig av en stor planleggingsinnsats
fra styrenes side, samt foreldrevakter under selve arrangementet.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett støtte til høstseminar med Disen Strings.pdf


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 1 8620


Navn påtiltaket Støtte  til høstseminar i samarbeid med Disen Strings


Beskrivelse av tiltaket Grefsen Skoles  to  orkestre og Disen Strings har i en årrekke arrangert  felles  seminarer


for elevene. Orkestrene har  hatt stort utbytte  av dem  -  elevene får spille i  større  grupper


enn vanlig, med andre dirigenter, og får dermed nye impulser. For instruktørene  er  også


disse seminarene berikende, siden de får muligheten til å utveksle ideer og erfaringer i


løpet av samlingen.


De siste årene har vi opplevd sterkt økende interesse for å spille i strykeorkester i


bydelen, og strykermiljøet på Grefsen og Disen teller nå nærmere 100 unge musikanter.


Dette levende musikkmiljøet vil vi gjerne vise fram for bydelen, og vi  satser  derfor


også i år på ågjøre årets samling til et utadrettet arrangement. Vi vil holde det i lokaler


som  er  tilgjengelig for bydelens befolkning, slik at interesserte kan komme og høre på


avslutningskonserten. Det vil være et viktig tiltak å synliggjøre den suverene jobben


som dirigenter, instruktører og elever legger ned hele året. Og ikke minst være et flott


utstillingsvindu for Bydel Nordre Aker kultursatsing -  invitasjoner og programmer vil


naturligvis markere at samlingen og konserten arrangeres med støtte fra bydelen.


Disen Strings og Grefsen Skoles Strykeorkester har i år valgt ådele søknaden: begge


orkestrene søker om støtte til arrangementet, men merk at det  er  forskjellige søknader


som  er  ment ådekke forskjellige kostnader. Grefsen Skoles Strykeorkester søker om


støtte til ådekke utgiftene til våre instruktører, mens Disen Strings søker om støtte til å
dekke sine instruktører, sam andre kostnader som mat og lokaler


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Barn i grunnskolen (6-13 år) -begge kjønn


Antall deltakere. 80


Geografisk område Nordre Aker bydel- Grefsen skolekrets


Beskrivelse av den Det  er  ingen lønnede stillinger i GSS med unntak av musikkinstruktørene (disse  er
frivillige innsatsen i delvis OMK-instruktører og delvis direkte lønnede instruktører). Den frivillige innsatsen


tiltaket til styremedlemmene kan estimeres til ca 60 timer/måned.


For konkret ågjennomføre høstseminaret  er  vi avhengig av en stor planleggingsinnsats


fra styrenes side, samt foreldrevakter under selve arrangementet.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for  tiltaket  det søkes  støtte  til


Opplastede vedlegg


El Budsjett støtte til høstseminar med Disen Strings.pdf
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


VEGARD BENTERUD


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos lD-porten VEGARD BENTERUD


som


BNA3  0  1 -GYZZ


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  01


'Ez Nydalen E-post: postmottak@bna.os1o.kommune.no
1  Ill 0403  Oslo
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Søknad om støtte til høstseminar i samarbeid med Disen Strings


Utgifter Beløp


4 instruktører i to dager 18 620       *


Totalt 18 620       


*Beløpet er beregnet ut i fra satsene GSS betalte ved tilsvarende seminar i 2014


Dette beløpet dekker lærerkostnadene for de fire lærerne tilknyttet Grefsen 


Skoles Strykeorkester.


Søknad om støtte til høstseminar  i  samarbeid med  Disen  Strings


Utgifter Beløp


4 instruktører i to dager 18 620 *


Totalt 18 620


*Beløpet er beregnet utifra satsene GSS betalte ved tilsvarende seminar i 2014


Dette beløpet dekker lærerkostnadene for de fire lærerne tilknyttet Grefsen


Skoles Strykeorkester.







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-HAZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 21:57


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Grefsen Skoles Strykeorkester


Organisasjonsnummer 989 757 687


Kontonummer 94920521856


Kontoinnehaver Grefsen Skoles Strykeorkester


Postadresse Kapellveien 69


Postnummer 0487


Poststed Oslo


Kontaktperson Vegard Benterud


Mobilnummer 92682113


E-post (kvittering
sendes hit)


vegard.benterud@gmail.com


Gjenta e-post vegard.benterud@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—HAZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 21:57


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Grefsen Skoles Strykeorkester


navn


Organisasjonsnummer 989 757 687


Kontonummer 94920521856


Kontoinnehaver Grefsen Skoles Strykeorkester


Postadresse Kapellveien 69


Postnummer 0487


Poststed Oslo


Kontaktperson Vegard Benterud


Mobilnummer 926821 13


E-post (kvittering vegard.benterud@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post vegard.benterud@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 20000


Navn på tiltaket Støtte til vårseminar med Grefsen Skoles Strykeorkester og juniorstrykere


Beskrivelse av tiltaket Grefsen skoles juniorstrykere (GSJS) og søsterorkesteret Grefsen skoles strykeorkester
(GSS) er foreldredrevne strykeorkestre med ca. 60 spillende medlemmer i
grunnskolealder.  
Orkestrene har et høyt aktivitetsnivå. Vi en vesentlig del av musikklivet på Grefsen og
i bydel Nordre Aker. Mange Grefsen-barn får sitt første møte med musikken gjennom
oss, og vi spiller årlig på Grefsen kirkes adventskonsert samt på andre arrangementer
som er åpne for publikum. 
Hvert vårsemester arrangerer vi et omfattende, felles helgeseminar for begge orkestrene,
og i 2015 skal dette finne sted på Aarholt-tunet Gjestegård i Stokke. Formålet med å
reise bort, er både faglig og sosialt: Vi ønsker sterk konsentrasjon om det musikalske,
og vi ønsker å styrke samholdet i orkestrene. Med vårt brede nedslagsfelt og utadrettede
aktivitet vil dette også komme lokalmiljøet til gode. 
Når det gjelder den lokale tilknytningen mener vi at de positive effektene som godt
samarbeid, motivasjon og faglig utbytte oppnås nettopp ved at man reiser bort. En
tilsvarende samling i nærmiljøet ville ikke gitt den samme type effekter. Ved å reise
bort over et kort tidsrom oppnår man positive ringvirkninger som kommer nærmiljøet til
gode over lang tid.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Barn i grunnskolen (6-13 år) –begge kjønn


Antall deltakere. 35


Geografisk område Stokke i Vestfold, for barn fra Nordre Aker.


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Det er ingen lønnede stillinger i GSS med unntak av musikkinstruktørene (disse er
delvis OMK-instruktører og delvis direkte lønnede instruktører). Den frivillige innsatsen
til styremedlemmene kan estimeres til ca 60 timer/måned. 
I tillegg til styrets innsats for å arrangere turen er vi helt avhengig av at ca 10-12
foreldre stiller opp frivillig gjennom hele helgen for å passe på og aktivisere barna.
Foreldrene som stiller opp må ta ansvar for alle barna som er med, ikke bare sine egne
barn.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Ja


Hvis ja, hvor er det søkt
støtte tidligere?


Frifond Kompetanse og Aktivitet, forvaltet av Norsk Musikkråd


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett_Grefsen_skoles_Strykeorkester_Aarholttunet.pdf


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 20000


Navn  på tiltaket Støtte til vårseminar med  Grefsen  Skoles Strykeorkester og juniorstrykere


Beskrivelse av tiltaket Grefsen skoles juniorstrykere (GSJ S) og søsterorkesteret Grefsen skoles strykeorkester


(GSS) er foreldredrevne strykeorkestre med ca. 60spillende medlemmer i
grunnskolealder.


Orkestrene har et høyt aktivitetsnivå. Vi en vesentlig del av musikklivet påGrefsen og
i bydel Nordre Aker. Mange Grefsen-barn får sitt første møte med musikken gjennom


oss, og vi spiller årlig på Grefsen kirkes adventskonsert samt på andre arrangementer


som er åpne for publikum.
Hvert vårsemester arrangerer vi et omfattende, felles helgeseminar for begge orkestrene,


og i  2015 skal  dette finne sted på Aarholt-tunet Gjestegård i Stokke. F onnålet med å


reise bort, er både faglig og sosialt: Vi ønsker sterk konsentrasjon om det musikalske,
og vi ønsker å styrke samholdet i orkestrene. Med vårt brede nedslagsfelt og utadrettede


aktivitet vil dette også komme lokalmiljøet til gode.


Når det gjelder den lokale tilknytningen mener vi at de positive effektene som godt


samarbeid, motivasjon og faglig utbytte oppnås nettopp ved at man reiser bort.  En


tilsvarende samling i nænniljøet ville ikke gitt den samme type effekter. Ved å reise


bort over et kort tidsrom oppnår man positive ringvirkninger som kommer nærmiljøet til


gode over lang tid.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Barn i grunnskolen  (6-13  år) -begge kjønn


Antall deltakere. 35


Geografisk område Stokke i Vestfold, for bam fra Nordre Aker.


Beskrivelse av den Det er ingen lønnede stillinger i GSS med unntak av musikkinstruktørene (disse er
frivillige innsatsen i delvis OMK-instruktører og delvis direkte lønnede instruktører). Den frivillige innsatsen


tiltaket til styremedlemmene kan estimeres til ca 60timer/måned.


l tillegg til styrets innsats for å arrangere turen er vi helt avhengig av at ca 10-12


foreldre stiller opp frivillig gjennom hele helgen for å passe på og aktivisere barna.


Foreldrene som stiller opp må ta ansvar for alle barna som er med, ikke bare sine egne


barn.


Er det søkt om støtte J a


for tiltaket andre


steder?


Hvis ja, hvor er det søkt Frifond Kompetanse og Aktivitet, forvaltet av Norsk Musikkråd


støtte tidligere?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett_Grefsen_skoles_Strykeorkester_Aarholttunet.pdf
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


VEGARD BENTERUD


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos lD-porten VEGARD BENTERUD


som


BNA301-HAZZ


Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  01


'Ez Nydalen E-post: postmottak@bna.os1o.kommune.no
1  Ill 0403  Oslo


Side 3 av 3







Budsjett orkesterseminar Aarholt-tunet GSS+GSJS


Inntekter Noter


Egenandel medlemmer 35 000,00kr   *


Frifond kompetanse og aktivitet 33 200,00kr   


Støtte fra Bydel Nordre Aker 20 000,00kr   ****


Sum 88 200,00kr   


Utgifter


Opphold barn 34 300,00kr   *


Opphold voksne 6 900,00kr     **


Turbuss tur+retur 10 000,00kr   


Lærerkostnader 32 400,00kr   ***


Opphold lærere 4 600,00kr     


Sum 88 200,00kr   


* Budsjettet baserer seg på 35 deltakende barn


** Vi anser ca. 1 voksen per barn som nødvendig


*** 4 spillelærere, 18 timer pr. lærer etter avtalt timesats kr 450,-


**** Vi har søkt om totalt kr 53200 i støtte fra frifondmidler, dog kan i ikke regne med å få tilsagn på hele beløpet


Budsjett orkesterseminar Aarholt-tunet GSS+GSJS


Inntekter Noter


Egenandel medlemmer kr 35 000,00 *


Frifond kompetanse og aktivitet kr 33 200,00


Støtte fra Bydel Nordre Aker kr 20  000,00  ****


Sum kr 88  200,00


Utgifter


Opphold barn kr 34  300,00  *


Opphold voksne kr 6 900,00  **


Turbuss tur+retur kr  10  000,00


Lærerkostnader kr 32  400,00  ***


Opphold lærere kr 4  600,00


Sum kr 88  200,00


* Budsjettet baserer seg på 35 deltakende barn


** Vi anser ca. 1voksen per barn som nødvendig


*** 4 spillelærere, 18 timer pr. lærer etter avtalt timesats kr 450,-


**** Vi har søkt om totalt kr 53200 i støtte fra frifondmidler, dog kan i ikke regne med å få tilsagn på hele beløpet







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-FSZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 23:42


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Nordre Aker musikk- og kulturutvalg (NAMK)


Organisasjonsnummer 912699722


Kontonummer 15034241241


Kontoinnehaver Nordre Aker musikk- og kulturutvalg v/Joachim Sørensen


Internettside www.musikk.no/nordre-aker


Postadresse Anna Rogstads vei 22


Postnummer 0592


Poststed Oslo


Kontaktperson Tor Itai Keilen


Mobilnummer 45000123


E-post (kvittering
sendes hit)


tor.itai@gmail.com


Gjenta e-post tor.itai@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—FSZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 23:42


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasj onens Nordre Aker musikk- og kulturutvalg (NAMK)


navn


Organisasjonsnummer 912699722


Kontonummer 15 03424 1 241


Kontoinnehaver Nordre Aker musikk- og kulturutvalg V/ J oachim Sørensen


lntemettside WWW.musikk.no/nordre-aker


Postadresse Anna Ro gstads vei 22


Postnummer 05 92


Poststed Oslo


Kontaktperson Tor ltai Keilen


Mobilnummer 45000123


E-post (kvittering tor.itai@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post tor.itai@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 37000


Navn på tiltaket Julekonserter i Grefsen og Nordberg kirker & Kultursøndag Trikkehallen


Beskrivelse av tiltaket Julekonsertene våre representerer viktige fellesarenaer for det lokale musikklivet
i bydelen, og bidrar både til musikalsk egenaktivitet for deltakerne og en god
konsertopplevelse for publikum. Samhandlingen mellom profesjonelle og unge talenter,
bidrar til å øke den musikalske aktiviteten i bydelen, og gir de unge motivasjon til
videreutvikling. 


Julekonsertene i Grefsen og Nordberg kirker er en årlig tradisjon, og utgjør en meget
viktig felles arena for det frivillige kulturlivet i bydelen. Deltakerne kommer fra
både store og små kor, korps og orkestre - og er også en møteplass mellom unge
musikktalenter og lokale profesjonelle utøvere. I 2014 hadde julekonsertene til sammen
ca. 350 publikummere og 125 deltakere fra 7 ulike lag, 6 ulike kammergrupper og 6
solister.  


Julekonsertene blir tradisjonelt avholdt to ulike søndager i advent. For å ikke konkurrere
med oss selv, forsøker vi å arrangere den første konserten den første søndagen i advent,
og den andre konserten den tredje søndagen i advent - selv om det ikke alltid er like
lett å få ledig rom i kirken. Hvilken konsert som arrangeres først, kommer an på de
deltakende foreningene. 


Kultursøndag Trikkehallen er en veletablert arrangementsserie, der NAMK leier
Trikkehallen på Kjelsås, og stiller den til disposisjon for frivillige lag og foreninger.
Lagene som viser interesse, får muligheten til å avholde sitt arrangement på
Trikkehallen, og avgjør selv hva programmet skal være. 


Gjennom Kultursøndag Trikkehallen gir NAMK fritidskulturlivet i bydelen bedre
tilgang på brukbare fremføringslokaler. Dette er en viktig motivasjonsfaktor for frivillig
arbeid i lag og foreninger som driver med musikk- og andre kulturaktiviteter. Bydelens
kulturglade publikum får en variert arrangementsserie som vi håper gjenspeiler
mangfoldet i bydelens frivillige kulturliv. 


Kultursøndag Trikkehallen engasjerer gjennomsnittlig 6 ulike lag, med sine tilknyttede
publikum. 


Til Kultursøndag Trikkehallen, ber vi våre lokale lag og foreninger om å kontakte oss
og komme med ønsker i forbindelse med når konsertene skal avholdes. Datoene for
disse blir dermed fastsatt fortløpende. 


Både Julekonsertene og Kultursøndagene er gratis, og åpne for allmennheten.
Arrangementene er tilgjengelig for rullestolbrukere, og konsertene vil selvfølgelig bli
tilrettelagt både for funksjonshemmede deltakere og publikum ved behov.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Alle aldre, begge kjønn


Antall deltakere. 250


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 37000


Navn på tiltaket Julekonserter i Grefsen og Nordberg kirker & Kultursøndag Trikkehallen


Beskrivelse av tiltaket Julekonsertene våre representerer viktige fellesarenaer for det lokale musikklivet


i bydelen, og bidrar både til musikalsk egenaktivitet for deltakerne og en god


konsertopplevelse for publikum. Samhandlingen mellom profesj onelle og unge talenter,


bidrar til å øke den musikalske aktiviteten i bydelen, og gir de unge motivasjon til


videreutvikling.


Julekonsertene i Grefsen og Nordberg kirker er en årlig tradisjon, og utgjør en meget


viktig felles arena for det frivillige kulturlivet i bydelen. Deltakerne kommer fra


både store og små kor, korps og orkestre  -  og er også en møteplass mellom unge


musikktalenter og lokale profesjonelle utøvere. l 2014 hadde julekonsertene til sammen


ca. 350 publikummere og 125 deltakere fra 7 ulike lag, 6 ulike kammergrupper og 6


solister.


Julekonsertene blir tradisjonelt avholdt to ulike søndager i advent. For å ikke konkurrere


med oss selv, forsøker vi å arrangere den første konserten den første søndagen i advent,


og den andre konserten den tredje søndagen i advent- selv om det ikke alltid er like


lett å få ledig rom i kirken. Hvilken konsert som arrangeres først, kommer an på de


deltakende foreningene.


Kultursøndag Trikkehallen er en veletablert arrangementsserie, der NAMK leier


Trikkehallen på Kjelsås, og stiller den til disposisjon for frivillige lag og foreninger.


Lagene som viser interesse, får muligheten til å avholde sitt arrangement på


Trikkehallen, og avgjør selv hva programmet skal være.


Gjennom Kultursøndag Trikkehallen gir NAMK fritidskulturlivet i bydelen bedre


tilgang på brukbare fremføringslokaler. Dette er en viktig motivasjonsfaktor for frivillig


arbeid i lag og foreninger som driver med musikk- og andre kulturaktiviteter. Bydelens


kulturglade publikum får en variert arrangementsserie som vi håper gjenspeiler


mangfoldet i bydelens frivillige kulturliv.


Kultursøndag Trikkehallen engasjerer gjennomsnittlig 6 ulike lag, med sine tilknyttede


publikum.


Til Kultursøndag Trikkehallen, ber vi våre lokale lag og foreninger om å kontakte oss


og komme med ønsker i forbindelse med når konsertene skal avholdes. Datoene for


disse blir dermed fastsatt fortløpende.


Både Julekonsertene og Kultursøndagene er gratis, og åpne for allmennheten.


Arrangementene er tilgjengelig for rullestolbrukere, og konsertene vil selvfølgelig bli


tilrettelagt både for funksjonshemmede deltakere og publikum ved behov.


Type tiltak: Frivillig kulturliv


Alder/kjønn Alle aldre, begge kjønn


Antall deltakere. 250
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Geografisk område Grefsen og Nordberg kirker, og Trikkehallen på Kjelsås


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


Alle de fem styremedlemmene, de to vararepresentantene og sekretæren i NAMK
legger ned omfattende frivillig arbeid i forkant, under avvikling og i etterkant av våre
julekonserter. Det kan estimeres til omtrentlig 10 timer per person. I tillegg legger alle
deltakerne ned en enorm innsats i forbindelse med forberedelser til konsertene. Dette er
tid som vanskelig lar seg estimeres, men det dreier seg om et betydelig antall timer. 


I forbindelse med Kultursøndag Trikkehallen, vil hovedverdien av den frivillige
innsatsen ligge i det enkelte lagets forberedelser og gjennomføring av sin konsert.


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett frivillighetsmidler2015.pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


TOR ITAI KEILEN


Geografisk område Grefsen og Nordberg kirker, og Trikkehallen påKjelsås


Beskrivelse av den Alle de fem styremedlemmene, de to vararepresentantene og sekretæren i NAMK


frivillige innsatsen i legger ned omfattende frivillig arbeid i forkant, under avvikling og i etterkant av våre


tiltaket julekonserter. Det kan estimeres til omtrentlig 10 timer per person. l tillegg legger alle


deltakerne ned en enonn innsats i forbindelse med forberedelser til konsertene. Dette er


tid som vanskelig lar seg estimeres, men det dreier seg om et betydelig antall timer.


l forbindelse med Kultursøndag Trikkehallen, vil hovedverdien av den frivillige


innsatsen ligge i det enkelte lagets forberedelser og gjennomføring av sin konsert.


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsj ett frivillighetsmidler20 l 5 .pdf


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten TOR lTAl KEILEN


SOIH
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Budsjett for prosjekter som søker  om
frivillighetsmidler fra bydel Nordre Aker


Julekonserter 2015


Inntekter
Frivillighetsmidler Nordre Aker bydel kr 25  000


Sum kr 25  000


Ægifter
Honorarer profesjonelle musikere kr 8  000
Annonsering og program kr 3  000
Blomster/utøveroppmerksomhet kr 6  000


Gløgg, pepperkaker med mer kr 1 000
Leie Grefsen kirke kr 6  000
Leie Nordberg kirke kr 1 000


Sum kr 25  000


Kultursøndag Trikkehallen 2015


Inntekter
Frivillighetsmidler Nordre Aker bydel kr 12 000


Sum kr 12  000


Utgifter
Kompensasjon til Trikkehallen  (6  arr.) kr 12 000


Sum kr 12  000







Oslo kommune
Bydel Nordre Aker
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Skjemakode:
BNA301


Referansenummer:
BNA301-HBZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato:15.01.2015 23:55


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller ut skjemaet


Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon
Søkers/organisasjonens
navn


Oslo treklatreklubb


Organisasjonsnummer 814091902


Kontonummer 39910457008


Kontoinnehaver Trygve Hirsch/leder   ( midlertidig konto)


Internettside www.facebook.com/oslotreklatreklubb


Postadresse Biskop Heuchsvei 42


Postnummer 0871


Poststed Oslo


Kontaktperson Trygve Hirsch


Mobilnummer 92681584


E-post (kvittering
sendes hit)


oslotreklatreklubb@gmail.com


Gjenta e-post oslotreklatreklubb@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn


Oslo kommune


 
Bydel Nordre Aker


Skjemakode: Referansenummer:


BNA301 BNA301—HBZZ


Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Nordre Aker


Innsendingsdato: 15.01.2015 23:55


Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker


Merk: les retningslinjene nøye før du fyller  ut  skjemaet


F  Jeg erklærer at jeg har lest retningslinjene


Kontaktinformasjon


Søkers/organisasjonens Oslo treklatreklubb


navn


Organisasjonsnummer 814091902


Kontonummer 39910457008


Kontoinnehaver Trygve Hirsch/leder  (  midlertidig konto)


lntemettside WWW. facebook.com/oslotreklatreklubb


Postadresse Biskop Heuchsvei 42


Postnummer 0871


Poststed Oslo


Kontaktperson Trygve Hirsch


Mobilnummer 92681584


E-post (kvittering oslotreklatreklubb@gmail.com


sendes hit)


Gjenta e-post oslotreklatreklubb@gmail.com


Svarkvittering


Bekreftelse


F  Jeg ønsker SMS med bekreftelse på at skjemaet er sendt inn
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Bydel N 01‘d1‘e Aker Postadr: Telefonnummer 02 180
Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47 30 01


._'§'== Nydalen E-post: postmottak@bna.oslo.kommune.no


0403  Oslo
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Bydel Nordre Aker Postadr:
Postboks 4433
Nydalen
0403 Oslo


Telefonnummer
Telefaksnummer
E-post:


02 180
23 47 30 01
postmottak@bna.oslo.kommune.no


Informasjon om tiltaket
Søknadsbeløp 40000


Navn på tiltaket Oslo treklatreklubb/ prosjekt : "overnatting i nærskogen"


Beskrivelse av tiltaket Vi i Oslo treklatreklubb jobber for å inspirere barn og unge vekk fra skjermene og ut
i nærskogene og parkene og opp i trærne. Vi jobber for kortreiste naturopplevelser,
beveglsesglede, lek og et lavterskel, sosialt og avslappet miljø i nærmiljøet. Vi klatrer
i trer med og uten tau, lager taubaner, henger i hengkøyer, går på liner , leker og spiser
i skogen på klatresøndagene våre. I  forbindelse med Friluftslivets år ønsker vi å gå et
skritt videre med prosjektet: " Overnatting i nærskogen" Vi ønsker å gi medlemmer og
andre barn og unge i bydelen en unik naturopplevelse, overnatting oppe i trærne. Det
er vakkert  å våkne av morgensol, fuglesang og til flott utsikt utover byen? Vi ønsker
derfor å søke midler til innkjøp av tretelt og spesial hengkøyer for overnatting i trær.
Det blir en liten landsby i trærne. Vi kommer også til å bruke telt og hengekøyer på
klatresøndagene våre. 
Vi ser  for oss at vi kan leie de ut billig til interesserte for å skaffe penger til klubben.
Det kan også bli muligheter for skoler/ barnehager/ foreningermm til  å lage avtaler med
oss om bruk. 
Vi ser for oss å arrangere overnattinger 1-4 ganger i måneden med ca 12 deltagere hver
gang i sesongen, litt avhengig av hvor mange frivillige vi får med på prosjektet.


Type tiltak: Idrett og friluftsliv


Alder/kjønn 6-16/ gutter og jenter


Antall deltakere. 200


Geografisk område nordre aker


Beskrivelse av den
frivillige innsatsen i
tiltaket


alle i prosjektet jobber frivillig vi satser på foreldre og prøver å få med noen studenter
fra idrettshøyskolen og andre frivillige, forutenom leder i Oslo treklatreklubb


Er det søkt om støtte
for tiltaket andre
steder?


Nei


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


Budsjett for søknad om frivillighetsmidler fra Oslo Treklatreklubb.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


Innlogget hos ID-porten
som


TRYGVE ANDREAS HIRSCH


Informasjon om tiltaket


Søknadsbeløp 40000


Navn påtiltaket Oslo treklatreklubb/ prosj ekt  :  "overnatting i nærskogen"


Beskrivelse av tiltaket Vi i Oslo treklatreklubb jobber for å inspirere barn og unge vekk fra skjermene og ut


i nærskogene og parkene og opp i trærne. Vi jobber for kortreiste naturopplevelser,


beveglsesglede, lek og et lavterskel, sosialt og avslappet miljø i nærmiljøet. Vi klatrer


i trer med og uten tau, lager taubaner, henger i hengkøyer, går på liner , leker og spiser


i skogen på klatresøndagene våre. l forbindelse med Friluftslivets år ønsker vi å gå et


skritt videre med prosjektet:  "  Overnatting i nærskogen" Vi ønsker å gi medlemmer og


andre barn og unge i bydelen en unik naturopplevelse, overnatting oppe i trærne. Det


er vakkert å våkne av morgensol, fuglesang og til flott utsikt utover byen? Vi ønsker


derfor å søke midler til innkjøp av tretelt og spesial hengkøyer for overnatting i trær.


Det blir en liten landsby i trærne. Vi kommer også til å bruke telt og hengekøyer på


klatresøndagene våre.


Vi ser for oss at vi kan leie de ut billig til interesserte for å skaffe penger til klubben.


Det kan også bli muligheter for skoler/ barnehager/ foreningermm til å lage avtaler med


oss om bruk.


Vi ser for oss å arrangere overnattinger 1-4 ganger i måneden med ca 12 deltagere hver


gang i sesongen, litt avhengig av hvor mange frivillige vi får med på prosjektet.


Type tiltak: ldrett og friluftsliv


Alder/kj ønn 6-16/ gutter og jenter


Antall deltakere. 200


Geografisk område nordre aker


Beskrivelse av den alle i prosjektet jobber frivillig vi satser på foreldre og prøver å få med noen studenter


frivillige innsatsen i fra idrettshøyskolen og andre frivillige, forutenom leder i Oslo treklatreklubb


tiltaket


Er det søkt om støtte Nei


for tiltaket andre


steder?


Vedlegg til søknaden


Budsjett for tiltaket det søkes støtte til


Opplastede vedlegg


El Budsjett for søknad om frivillighetsmidler fra Oslo Treklatreklubb.docx


Underskrift


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.


lnnlogget hos lD-porten TRYGVE ANDREAS HIRSCH
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Postboks 4433 Telefaksnummer 23 47  30  01
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Budsjett for søknad om frivillighetsmidler fra Oslo Treklatreklubb: 


 


Treeboat hammocks, Spesialhengekøye for treovernattting, 2500kr x3:        7500,- 


Tensile stingray, 3 personers tretelt, 7100,-x2          14200,- 


Tentsile connect, 2 pers. Tretelt, 5000,-x3          15000,- 


Sovepose/liggeunderlag for deltagere som ikke har , (5 sett)                       3300,- 


Søknadssum totalt:             40000,- 


 


Budsjett for søknad om frivillighetsmidler fra Oslo Treklatreklubb:


Treeboat hammocks, Spesialhengekøye for treovernattting, 2500kr x3:


Tensile stingray, 3 personers tretelt, 7100,—x2


Tentsile connect, 2 pers. Tretelt, 5000,—x3


Sovepose/Iiggeunderlag for deltagere som ikke har, (5sett)


Søknadssum totalt:


7500,-


14200,-


15000,-


3300,-


40000,-





		01. Sing Along - A - søknad

		01. Sing Along - B - budsjett

		02. Grefsen Menighet - A - søknad

		02. Grefsen Menighet - B - budsjett

		03. Kjelsås Skoles Strykeorkester - A - søknad

		03. Kjelsås Skoles Strykeorkester - B - budsjett

		04. Øvre Grefsen Vel - A - Søknad

		04. Øvre Grefsen Vel - B - Budsjett

		05. Nordre Aker Janitsjar - A - Søknad

		05. Nordre Aker Janitsjar - B - Budsjett

		06. Nordberg Blandakor - A - Søknad

		06. Nordberg Blandakor - B - Budsjett

		07. Kjelsås skoles sangkor - A - Søknad

		07. Kjelsås skoles sangkor - B - Budsjett

		Budsjett for tiltaket Kjelsås skoles sangkor – ”Sommer over Kjelsås 2015”:



		08. Korsvoll IL - A - Søknad

		08. Korsvoll IL - B - Budsjett

		09. Trikkehallen på Kjelsås Frysjastock - A - Søknad

		09. Trikkehallen på Kjelsås Frysjastock - B - Budsjett

		10. Sara Dalen Kelly - A - Søknad

		10. Sara Dalen Kelly - B - Budsjett

		11. Nordberg kirke - A - Søknad

		11. Nordberg kirke - B - Budsjett

		12. Øvre Grefsen Vel - A - Søknad

		12. Øvre Grefsen Vel - B - Budsjett

		13. Korsvoll (Unified) - A - Søknad

		13. Korsvoll (Unified) - B - Budsjett

		14. Koll Team Milslukern - A - Søknad

		14. Koll Team Milslukern - B - Budsjett

		16. Grefsen skolekorps Tiltak for å beholde eldre musikanter - A - Søknad

		16. Grefsen skolekorps Tiltak for å beholde eldre musikanter - B - Budsjett

		17. Grefsen skolekorps Innrede korpsloftet - A - Søknad

		17. Grefsen skolekorps Innrede korpsloftet - B - Budsjett

		18. Grefsen skolekorps seminar - A - Søknad

		18. Grefsen skolekorps seminar - B - Budsjett

		19. Grefsen skolekorps utstyr loppemarked - A - Søknad

		19. Grefsen skolekorps utstyr loppemarked - B - Budsjett

		20. Grefsen Pikekor - A - Søknad

		20. Grefsen Pikekor - B - Budsjett

		21. Blindern Vel Arvid Storsveensplass - A - Søknad

		21. Blindern Vel Arvid Storsveensplass - B - Budsjett

		22. Nydalenrevyen - A - Søknad

		22. Nydalenrevyen - B - Budsjett

		23. Solemskogen Velforening - A - Søknad

		23. Solemskogen Velforening - B - Budsjett

		24. Lillohjemmets venner - A - Søknad

		24. Lillohjemmets venner - B - Budsjett

		25. Tåsen Seniorsenter - A - Søknad

		25. Tåsen Seniorsenter - B - Budsjett

		26. Tåsen skolekorps - A - Søknad

		26. Tåsen skolekorps - B - Budsjett

		27. Marienlyst og Ullevål Småstrykere - A - Søknad

		27. Marienlyst og Ullevål Småstrykere - B - Budsjett

		28. Øvre Grefsen Vel Sverre Envoldsplass - A - Søknad

		28. Øvre Grefsen Vel Sverre Envoldsplass - B - Budsjett

		29. Nordre Aker Røde Kors - A - Søknad

		29. Nordre Aker Røde Kors - B - Budsjett

		30. Kjelsås IL - A - Søknad

		30. Kjelsås IL - B - Budsjett

		31. Kjelsås IL Langrenn - A - Søknad

		31. Kjelsås IL Langrenn - B - Budsjett

		32. Kjelsås IL Fotball - A - Søknad

		32. Kjelsås IL Fotball - B - Budsjett

		33. Gøy på loftet - A - Søknad

		33. Gøy på loftet - B - Budsjett

		34. Mental Helse Nordre Aker - A - Søknad

		34. Mental Helse Nordre Aker - B - Budsjett

		35. Ullevål Idrettslag Bandy - A - Søknad

		35. Ullevål Idrettslag Bandy - B - Budsjett

		36. Oslo Idrettslag Svømming - A - Søknad

		36. Oslo Idrettslag Svømming - B - Budsjett

		37. Ullevål idrettslag Bergbanen - A - Søknad

		37. Ullevål idrettslag Bergbanen - B - Budsjett

		38. Civitan Club Grefsen Kjelsås - A - Søknad

		38. Civitan Club Grefsen Kjelsås - B - Budsjett

		39. Nordre Aker Røde Kors - A - Søknad

		39. Nordre Aker Røde Kors - B - Budsjett

		40. Disen Strings - A - Søknad

		40. Disen Strings - B - Budsjett

		41. Disen Strykeorkester - A - Søknad

		41. Disen Strykeorkester - B - Budsjett

		42. Maridalsspillet - A - Søknad

		42. Maridalsspillet - B - Budsjett

		43. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus - A - Søknad

		43. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus - B - Budsjett

		Vedlegg: Budsjett



		44. Kjelsås skoles musikkorps - A - Søknad

		44. Kjelsås skoles musikkorps - B - Budsjett

		45. Grefsenhjemmets Venner  - A - Søknad

		45. Grefsenhjemmets Venner  - B - Budsjett

		46. Nordberg menighet - A - Søknad

		46. Nordberg menighet - B - Budsjett

		47. Trikkehallen på Kjelsås TILT - A - Søknad

		47. Trikkehallen på Kjelsås TILT - B - Budsjett

		48. Nydalens Skiklub Stifinnerkomiteen - A - Søknad

		48. Nydalens Skiklub Stifinnerkomiteen - B - Budsjett

		49. Kammerkoret Utsikten - A - Søknad

		49. Kammerkoret Utsikten - B - Budsjett

		50. Lyn Ski - A - Søknad

		50. Lyn Ski - B - Budsjett

		51. Tåsen Idrettslag - A - Søknad

		51. Tåsen Idrettslag - B - Budsjett

		52. Oslo Nord-Vest revmatikerforening - A - Søknad

		52. Oslo Nord-Vest revmatikerforening - B - Budsjett

		53. Nordre Aker 02-samarbeid - A - Søknad

		53. Nordre Aker 02-samarbeid - B - Budsjett

		54. Grefsen Kjelsås Husflidslag - A - Søknad

		54. Grefsen Kjelsås Husflidslag - B - Budsjett

		55. Marienlyst og Ullevål skoleorkester - A - Søknad

		55. Marienlyst og Ullevål skoleorkester - B - Budsjett

		56. FabelAkt - A - Søknad

		56. FabelAkt - B - Budsjett

		57. IK Akerselva - A - Søknad

		57. IK Akerselva - B - Budsjett

		58. Lyn Fotball Oppgradering Rektorhaugen - A - Søknad

		58. Lyn Fotball Oppgradering Rektorhaugen - B - Budsjett

		60. Lyn Fotball Oppgradering Månejordet - A - Søknad

		60. Lyn Fotball Oppgradering Månejordet - B - Budsjett

		61. Blindern Vel Mulighetsstudie samfunnshus - A - Søknad

		61. Blindern Vel Mulighetsstudie samfunnshus - B - Budsjett

		62. Damekoret Drops julekonsert  - A - Søknad

		62. Damekoret Drops julekonsert  - B - Budsjett

		63. Kultursløyfa Kulturaktivitet Abelloftet - A - Søknad

		63. Kultursløyfa Kulturaktivitet Abelloftet - B - Budsjett

		64. Kultursløyfa Aktiviteter i Abels Hage - A - Søknad

		64. Kultursløyfa Aktiviteter i Abels Hage - B - Budsjett

		65. Kultursløyfa Møtelokale frivillig kulturliv - A - Søknad

		65. Kultursløyfa Møtelokale frivillig kulturliv - B - Budsjett

		66. Damekoret Drops Huskonsert - A - Søknad

		66. Damekoret Drops Huskonsert - B - Budsjett

		67. Ullevål Hageby seniorsenter - A - Søknad

		67. Ullevål Hageby seniorsenter - B - Budsjett

		68. Grefsen Skoles Strykeorkester Ferdigstillelse av lokaler - A - Søknad

		68. Grefsen Skoles Strykeorkester Ferdigstillelse av lokaler - B - Budsjett

		69. Grefsen Skoles Strykeorkester Høstseminar - A - Søknad

		69. Grefsen Skoles Strykeorkester Høstseminar - B - Budsjett

		70. Grefsen Skoles Styrkeorkester Vårseminar - A - Søknad

		70. Grefsen Skoles Styrkeorkester Vårseminar - B - Budsjett

		71. Nordre Aker musikk- og kulturvalg - A - Søknad

		71. Nordre Aker musikk- og kulturvalg - B - Budsjett

		72. Oslo treklatreklubb - A - Søknad

		72. Oslo treklatreklubb - B - Budsjett






SNR ORGNASISASJON TILTAK Søkd. Sum Tild. 2013 Tild. 2014 Innst. Adm Innst. KO Vedtak BU


3 Kjelsås skole strykeorkester Instrumentkjøp og seminar 8000 5000 8000 5000


5 Nordre Aker Janitsjar Jubileumsarrangement 2015 30000 0 0 10000


6 Nordberg Blandakor Etableringsstøtte for nytt voksenkor 15000 0 0 5000


7 Kjelsås skoles sangkor Sommerkonsert 2015 15000 10000 10000 10000


9 Frysjastock Musikkfestival for og med ungdom 25000 15000 15000 15000


10 Sara Dalen Kelley Akustisk aften for ungdom på Tr. Hallen 10000 0 10000 5000


16 Grefsen skolekorps Tiltak for å beholde store musikanter 50000 0 0 0


17 Grefsen skolekorps Innredning av korpsloftet 41000 0 0 0


18 Grefsen skolekorps Seminar i forb. med Østlandsmesterskap 55000 0 0 0


19 Grefsen skolekorps Innkjøp utstyr loppemarked, 17. mai etc. 31000 0 0 20000


20 Grefsen Pikekor Vår- og høstkonsert med seminar 10000 10000 10000 5000


22 Nydalenrevyen Skoelerevy 70000 0 0 25000


26 Tåsen Skolekorps Ny fane til 100-årsjubileum 60000 10000 70000 0


27 Marienlyst/Ullevål Småstryk Vårseminar 2015 18000 10000 0 10000


33 Gøy på loftet Barnekulturhelger ved Abelloftet 2015 65000 0 25000 40000


40 Disen Strings Seminarer og konserter 26388 0 0 15000


41 Disen Strykeorkester Reparasjon og innkjøp av instrumenter 33000 0 6000 10000


42 Maridalsspillet Oppgradering av fasiliteter/avslutning 50000 0 33500 0


44 Kjelsås skoles musikkorps Etablering av trommerekke 30000 0 0 15000


47 TILT Kortfilmfestival Kortfilm festival for ungdom på Tr. Hallen 20000 15000 15000 10000


49 Kammerkoret Utsikten Konsert i forb. m/ 75-års jubileum 20000 0 0 10000


55 Marienlyst/Ullevål skoleork. Aktiviteter i forb. med 60-års jubileum 37000 0 15000 20000


56 FabelAkt Mitt Oslo 12500 0 0 0


62 Damekoret Drops Julekonsert i Bakkehaugen Kirke 16500 0 3500 5000


63 Kultursløyfa Kulturaktiviteter på Abelloftet 21400 0 0 10000


65 Kultursløyfa Møtelokale frivillig kulturliv på Abelloftet 42800 0 0 0


FRIVILLIGHETSMIDLER 2015
Kr. 1.000.000,- TIL FORDELING


1. FRIVILLIG KULTURLIV







66 Damekoret Drops Huskonsert Bakkehaugen 12250 0 4000 5000


68 Grefsen Skoles Strykeorkest. Ferdigstillelse av lokaler for orkesteret 14640 0 0 0


69 Grefsen Skoles Strykeorkest. Høstseminar med Disen Strings 18620 0 10000 10000


70 Grefsen Skoles Strykeorkest. Vårseminar med juniorstyrkerne 20000 0 0 5000


71 N.A. Musikk- og kulturutvalg Julekonserter + Kultursøndag Trikkehallen 37000 15000 20000 20000


TOTALT  915098 90000 255000 285000 0 0


SNR ORGNASISASJON TILTAK Søkd. Sum Tild. 2013 Tild. 2014 Innst. Adm Innst. KO Vedtak BU


4 Øvre Grefsen Vel Snømåking trapp Lachmanns/myrerskogv. 12000 0 10000 5000


12 Øvre Grefsen Vel Utvikling av Myrerjordet 575000 0 0 0


21 Blindern Vel Lekeapparater Arvid Storsveens plass 50000 0 30000 40000


23 Solemskogen Velforening Tiltak på Grendehus og idrettsbane 59000 0 15000 11000


28 Øvre Grefsen Vel Opprustning av Sverre Enevolds plass 100000 0 0 60000


51 Tåsen Idrettslag Opprusting lekeplass i Tåsenveien 32 50000 0 40000 20000


61 Blindern Vel Mulighetsstudie for samfunnshus 30000 0 0 15000


64 Kultursløyfa Aktiviteter i Abels Hage 30500 30000 60000 20000


TOTALT  906500 30000 155000 171000 0 0


SNR ORGNASISASJON TILTAK Søkd. Sum Tild. 2013 Tild. 2014 Innst. Adm Innst. KO Vedtak BU


1 SingAlong Drift av kor for psykisk utvikl. hemmede 18000 15000 15000 12000


2 Grefsen Menighet Lørdagskafe for psykisk utvikl. hemmede 17500 15000 10000 10000


13 Korsvoll (Unified) Allidrett og Fotball for utvikl. hemmede 60000 0 35000 40000


14 Koll "Team Milslukern" Langrenn for utvkl. hemmede 25000 0 10000 15000


24 Lillohjemmets Venner Tiltak for beboere på Lillohjemmet 36000 15000 15000


25 Tåsen Seniorsenter Utbedring av parkeringsmuligsmuligheter 30000 0 15000 0


29 Nordre Aker Rødekors Tur til Morodalsfestivalen for utkl.hem. 30000 0 0 15000


34 Mental Helse Nordre Aker Bra liv med psykologiske utfordringer 20000 5000 7000 10000


38 Civitan Club Grefsen/Kjelsås Sosiale tiltak for psykisk utvikl.hemmede 20000 15000 15000 10000


3. HELSE OG VELFERD


2. NÆRMILJØTILTAK







39 Nordre Aker Rødekors Sosiale tiltak beboer sykehjem/omsogsb. 20000 25000 30000 15000


45 Grefsenhjemmets Venner Sosiale tiltak beboere Grefsenhjemmet 15000 15000 15000 10000


52 Oslo Nord-Vest revmatikerf. Trening i vann for yngre revmatikere 15000 0 5000 8000


54 Grefsen Kjelsås Husflidslag Pinner og Prat 25000 0 0 0


TOTALT  331500 90000 172000 160000 0 0


SNR ORGNASISASJON TILTAK Søkd. Sum Tild. 2013 Tild. 2014 Innst. Adm Innst. KO Vedtak BU


8 Korsvoll IL Utvikling av Korsvollmiljøet 950000 45000 60000 60000


30 Kjelsås IL Idrettsskole/Alpinfestival/svømming IPU 190000 20000 20000 50000


31 Kjelsås IL Langrenn Produksjon av kunstsnø på Langsetløkka 37050 5000 60000 0


32 Kjelsås IL Fotball Lørdagstreffen og Ballfangernett 45000 0 10000 45000


35 Ullevål Idrettslag Bandy som breddeidrett i bydelen 100000 15000 10000 20000


36 Oslo Idrettslag Svømming Åpen dag - svømming 19722 0 0 0


37 Ullevål Idrettslag Investeringer i klubbhus og Bergbanen 40000 10000 20000 20000


46 Nordberg kirke Ungdomstur til Tannlegehytta 3000 10000 0 3000


48 Nydalen Skiklub Stifinner'n Nærkart Nydalen 2000 5000 3000 2000


50 Lyn Ski "Skituppen". Skilek for 3-4 åringer 70000 0 0 22000


53 Nordre Aker O2-samarbeid Fellestrening for ungdom flere klubber 60000 20000 10000 20000


57 IK Akerselva Innebandy turnering for barn 20000 0 0 8000


58 Lyn Fotball Oppgradering Rektorhaugen fotballøkke 50000 0 0 30000


60 Lyn Fotball Oppgradering Månejordet fotballøkke 50000 0 0 30000


72 Oslo treklatreklubb Overnatting i nærskogen 40000 0 0 20000


TOTALT  1676772 130000 193000 330000 0 0


SNR ORGNASISASJON TILTAK Søkd. Sum Tild. 2013 Tild. 2014 Innst. Adm Innst. KO Vedtak BU


11 Nordberg Kirke Konfirmantfestival 10000 0 0 7000


43 Naturvernforb. Oslo/Akers. Ferdigstilling Naturkart Grefsenkollen 47850 75000 40000 47000


67 Ullevål Hageby seniorsenter Workshop for frivillige i København 60000 0 0 0


4. IDRETT OG FRILUFTSLIV


5. ANNET







TOTALT  117850 75000 40000 54000


INNSTILLING  ADMINISTRASJON


285000
171000
160000
330000


54000


1000000 0


VEDTAK BU


0


TOTALT


TYPE TILTAK INNSTILLING KO


SUM TOTAL


1. Frivillig kulturliv
2. Nærmiljøtiltak
3. Helse og velferd
4. Idrett og friluftsliv
5. Annet








 


  
 Oslo kommune 
 Bydel Nordre Aker 


  
 


 
 


Protokoll 5/14 
 


 
Møte: Kultur- og oppvekstkomite  
Møtested: Bu-salen, Nydalsveien 21.  


Møtetid: Tirsdag 02. desember 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: Driftsavdelingen  
 
 
Møteleder: Bente M. Larsen (A)  
   
Tilstede: Sidsel Kjeldaas Salte (H) 


Bjørn Gilbert (A) 
Per Morten Klette (H) 
Kathrine Nitter (V) 


 


   
Forfall: Kristin Vik (H) 


Kjetil Berkvist (FRP) 
May-Brith Døssland (V) 
Bernt Sverre Mehammer (SV) 


 


   
Som vara møtte: Per Morten Klette (H) 


Kathrine Nitter (V) 
 


   
I tillegg møtte: Preben Winger, ass. bydelsdirektør 


Eivind Marthinsen, avd. sjef økonomi 
Barbro Foss, leder helsestasjon og 
skolehelsetjenesten 
Truls Haugen, miljøterapeut forebyggende 
barne- og ungdomsenhet 
Hennie Enger, Ungdomsrådet 
Trine Urholt, fungerende leder for 
Barnehagekontoret 


 


   
Møtesekretær: Kjetil F. Wevling  
 
Åpen halvtime 
Ingen saker. 
 
Godkjenning av innkalling 
Godkjent. 







 


 ii


 
Godkjenning av sakskart 
Godkjent. 
 
Informasjon  
 
Status base på Engebråten skole for Forebyggende enhet 
Truls Haugen informerer. Forebyggende har nå fått på plass et eget klasserom på Engebråten 
ungdomsskole, som de bruker som base. De holder åpent i storefri og intensjonen er å få 
bedre kontakt med de som har sosiale utfordringer på skolen, slik at de får bedre oversikt over 
problemstillingen og kan sette i gang tiltak. De bruker det også til en del gruppevirksomhet 
både for Forebyggende, helsesøster og sosiallærer. De har godt besøk og terskelen for 
ungdommene å ta kontakt blir lavere med en slik ordning, enn hvis eleven må oppsøke dem 
på f.eks. Trikkehallen. Det gjør også samarbeid med bl.a. lærere, helsesøster og sosiallærer 
lettere og enklere å nyttiggjøre hverandres kompetanse. 
 
Begrunnelse på manglende beredskapshjem for ungdom i Oslo 
Oslo kommune ved barne- og familieetaten har i dag 41 beredskapshjem på kontrakt. Av disse 
er det 3 hjem som også tar i mot ungdom. Disse skal ivareta alle 15 bydelers behov for 
akuttplassering i beredskapshjem. Barne- og familieetaten har pr. i dag ikke tatt stilling til om 
beredskapshjem for ungdom skal være et satsningsområde fremover. Det er nærliggende å tro 
at de ser an situasjonen en stund fremover, da det ikke er mange månedene siden bydelene 
fikk anledning til å engasjere egne beredskapshjem. Sekretær ettersender fullt notat om saken 
sammen med protokoll. 
 
Informasjon fra Ungdomsrådet 
Ungdomsrådet har akkurat arrangert lokal UBUM. Det var en del fokus på fysisk 
tilrettelegging av utearealer for å øke trivsel. Skolefrukt er en annen sak, samt 
skolehelsetjeneste og kjøpepress/rus i forbindelse med skoleball. De har valgt nytt råd og fått 
inn flere representanter fra Abelloftet. De ble en veldig overvekt av jenter i år, så de vurderer 
å innføre kvotering i forhold til kjønn og skoletilhørighet.  
 
Eventuelt 
Ingen saker. 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 32 /14  Protokoll fra møte i Kultur- og oppvekstkomiteen 14.10.2014 .............................. 1 


Sak 33 /14  Presentasjon av budsjett 2015 i Bydel Nordre Aker ............................................... 1 


Sak 34 /14  Helsetjenester for barn og ung ................................................................................ 1 


Sak 35 /14  Brukerundersøkelsen barnehager 2014 ................................................................... 2 


Sak 36 /14  Endring av inntaksområdet mellom Grefsen og Kjelsås skoler og tidlig oppstart av 
Fernanda Nissen skole ................................................................................................................ 2 


Sak 37 /14  Frivillighetsmidler 2015 - Elektronisk søknadsportal og endring i søknadsperiode
 .................................................................................................................................................... 3 


Sak 38 /14  Forslag til møteplan for Kultur- og oppvekstkomiteen 2015 .................................. 3 
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Sak 32 /14  Protokoll fra møte i Kultur- og oppvekstkomiteen 
14.10.2014 


 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Kultur- og oppvekstkomiteen godkjenner protokoll fra møte 14/10-14. 
 
 
Votering:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kultur- og oppvekstkomiteen godkjenner protokoll fra møte 14/10-14. 
 
 


Sak 33 /14  Presentasjon av budsjett 2015 i Bydel Nordre Aker 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Kultur- og oppvekstkomiteen tar presentasjon av budsjett 2015 i Bydel Nordre Aker til 
orientering og henviser til behandling i Bydelsutvalget. 
 
 
Votering:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kultur- og oppvekstkomiteen tar presentasjon av budsjettet 2015 i Bydel Nordre Aker til 
orientering og henviser til behandling i Bydelsutvalget. 
 
 
 


Sak 34 /14  Helsetjenester for barn og ung 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget tar sak om Helsetjenester til barn og unge til orientering. 
 
 
Votering:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget tar sak om helsetjenester til barn og unge til orientering. 
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Sak 35 /14  Brukerundersøkelsen barnehager 2014 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Omforent forslag: 
KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget er fornøyd med de gode resultatene fra brukerundersøkelsen i bydelens 
barnehager, og takker de ansatte for godt arbeid. BU tar ellers brukerundersøkelsen til 
orientering. 
 
Votering:  
Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget er fornøyd med de gode resultatene fra brukerundersøkelsen i bydelens 
barnehager, og takker de ansatte for godt arbeid. BU tar ellers brukerundersøkelsen til 
orientering. 
 
 
 


Sak 36 /14  Endring av inntaksområdet mellom Grefsen og Kjelsås 
skoler og tidlig oppstart av Fernanda Nissen skole 


 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget tar beslutning om endring av inntaksområder for Grefsen og Kjelsås skoler og 
tidlig oppstart av Fernanda Nissens skole tas til orientering. 
 
 
Omforent forslag: 
KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget tar beslutning om endring av inntaksområder for Grefsen og Kjelsås skoler og 
tidlig oppstart av Fernanda Nissens skole til orientering. 
Bydelsutvalget ber om at Utdanningsetaten ved senere endring av inntaksområder tar hensyn 
til at barna skal få gå på sin nærskole.  
 
Votering:  
Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget tar beslutning om endring av inntaksområder for Grefsen og Kjelsås skoler og 
tidlig oppstart av Fernanda Nissens skole til orientering. 
Bydelsutvalget ber om at Utdanningsetaten ved senere endring av inntaksområder tar hensyn 
til at barna skal få gå på sin nærskole.  
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Sak 37 /14  Frivillighetsmidler 2015 - Elektronisk søknadsportal og 
endring i søknadsperiode 


 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget tar sak om opprettelse av elektronisk søknadsportal og endring i 
søknadsperiode for Frivillighetsmidlene 2015 til orientering. 
 
Votering:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget tar sak om opprettelse av elektronisk søknadsportal og endring i 
søknadsperiode for Frivillighetsmidlene 2015 til orientering. 
 
 
 


Sak 38 /14  Forslag til møteplan for Kultur- og oppvekstkomiteen 
2015 


 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Kultur- og oppvekstkomiteen tar møteplan for 2015 til orientering og henviser til behandling i 
Bydelsutvalget. 
 
 
Votering:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kultur- og oppvekstkomiteen tar møteplan for 2015 til orientering og henviser til behandling i 
Bydelsutvalget. 
 
 
 
Eventuelt 
Ingen saker. 
 
 
Møtet ble hevet kl. 20.45. 
Bydel Nordre Aker, 02.12.14 
 
 
 
Bente M. Larsen       Kjetil F. Wevling 
leder         sekretær 

































 


 
 
 
 
Rapport fra 


Elvelangs i fakkellys 
Torsdag 25. september 2014 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  







 


Arrangementskomiteen 2014 
 


Bydel Nordre Aker, Liv Husby 


Bydel Sagene, Andreas Fætten 


Bydel Grünerløkka, Johanne Hannay 


Bydel Gamle Oslo, Thomas Alexander Lange 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Elvelangs i fakkellys» er miljøfyrtårnsertifisert  
etter bransjekrav 59 Grønne arrangementer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Elvelangs i fakkellys» ønsker å takke våre 
samarbeidspartnere og sponsorer: 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


  







 


BAKGRUNN 
 
Bydelene langs Akerselva - Nordre Aker, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo - arrangerer 
Elvelangs i fakkellys i samarbeid med frivillige ildsjeler, og med støtte fra en lang rekke 
samarbeidspartnere og sponsorer. 
 
Elvelangs i fakkellys ble første gang arrangert under Oslos feiring av tusenårsjubileet i 2000 
under navnet ”Akerselva - byens lengste tigerrisp”. Idéen oppstod i bydel Grefsen-Kjelsås som 
et lokalt arrangement ved badeplassen på Frysja, men utviklet seg snart til å omfatte hele 
Akerselva med et første planleggingsmøte 30.04.99.  
 
I en publikumsundersøkelse utført av Feedback Research ble Elvelangs i fakkellys kåret som et 
av de beste jubileumsarrangementene. Publikumsoppslutningen og gode tilbakemeldinger har 
inspirert arrangørene til å gjenta og utvikle Elvelangs i fakkellys, som i år ble den fjortende i 
rekken. 
 
 


KONSEPT 
 
Torsdag kveld nærmest høstjevndøgn erstattes den elektriske belysningen langs Akerselva 
med 4000 fakler. Publikum inviteres til en stemningsfull vandring langs elva der man opplever 
forskjellige kulturinnslag underveis i form av lys, dans og toner, både fra profesjonelle og 
amatører. 
 
Høstjevndøgns symbolikk, knyttet til naturens syklus gjennom lys og mørke gir inspirasjon til 
kunstneriske tema og utfoldelse. Programinnslagene tar hensyn til elva og omgivelsene 
gjennom skogspartier, bakker, sletter og mer urbaniserte områder. 
 
Salgsvirksomhet tillates ikke, heller ikke utdeling av informasjon og gratisartikler. Dette gjelder 
både kommersiell og idealistisk virksomhet. 


 


  
  







 


ÅRETS ARRANGEMENT 
 
Årets arrangement fant sted torsdag 25. september kl 20.00-23.00, med hovedscener: 
 


• Frysja ved Brekkedammen:  
• Offisiell åpning av Elvelangs ved varaordfører Libe Rieber- Mohn, og halsbrekkende 


luftakrobatikk, gnistrende pyroteknikk og magiske opplevelser med Cirquevent. 
 


• Nydalen, Gullhaug Torg: Stockholm Drumline med heftige rytmer og den norsk- 
brasilianske perkusjonisten og jazzmusikeren Celio de Carvalho.  


 
• Sagene, nedenfor Bentsebrua: Pain Solution med fakir og flammeshow og danske 


Tanter med luftsakrobatikk og slakk line. 
 


• Kunsthøgskolen i Oslo: Teaterhøgskolens kor, barnekor, «Opera på boks», performance 
og lysdesign. 
 


• På Vaterland ble det satt opp en scene som avslutningspunkt for arrangementet, med lokale 
artister fra Riverside ungdomshus på scenen hele kvelden.  


 
De som gikk turen langs Akerselva fikk dessuten oppleve et mangfold av kunstneriske innslag i 
form av lys, lysinstallasjoner og lysskupturer, tablåer, lyssetting, instrumentalmusikk og 
korsang, dans og bevegelseskunst, drama, flammespill, ny-sirkus og akrobatikk. Innslagene er i 
stor grad produsert av lokale aktører. Anslagsvis 1000 frivillige bidro til arrangementet. 
 
Vi anslår at rundt 40 000 mennesker deltok i årets vandring! 
 
Arrangementet ble kunngjort i lokale aviser og digitale mediekanaler, blant annet gjennom 
Facebook. Plakater ble dessuten hengt opp i lokalmiljøene.  
 
Publikum består av en kjerne faste besøkende, som med sin entusiasme inviterer med mange 
andre. En stadig økende del av de besøkende er tilreisende fra inn- og utland, som gjerne 
framhever den magiske stemningen under arrangementet folk som ikke har gangavstand til 
Akerselva, og er avhengig av vårt samarbeid med Ruter som fungerte fint.  


 
I år ble turstien langs elva i nedre del av Grünerløkka og Gamle Oslo endelig gjenåpnet, etter at 
prosjektet Midgardsormen ble ferdigstilt. Elvelangs kunne igjen gå hele veien ned til Vaterland.  
 
Ved Siloen på Grünerløkka gjenåpnet Bymiljøetaten traseen langs elva forbi et flott rehabilitert 
elveløp, med foss og laksetrapp. Byråd for miljø og samferdsel Guri Melby foretok den offisielle 
åpningen sammen med representanter fra Bymiljøetaten, Bydel Grünerløkka, Nedre Foss Gård, 
Studentsamskipnaden i Oslo og Vulkan eiendom til stede. Hornorkesteret fra Frelsesarmeens 3. 
korps gratulerte med fanfare og konsert.  


 
De tidligere bratte og smale stiene langs nedre delen av Akerselva har nå blitt oppgradert og 
turstien har blitt både tryggere og vakrere.    
 


 


  







 


ORGANISERING 
 


Elvelangs i fakkellys er en stor dugnad utført av innbyggere i de fire bydelene, ledet av en liten 
arrangementskomité.  Frivillige deltar med fakkeltenning, vakthold og kunstneriske innslag, og 
de bidrar gratis eller for symbolske beløp til fordel for sin organisasjon. Verdien av den frivillige 
innsatsen anslås å utgjøre 4000 timeverk. 


 
Arrangementskomiteen består av en representant fra hver bydel og har ca. åtte møter i året. 
Komiteen fastlegger dato, rute og de kunstneriske, tekniske og økonomiske rammene. Den 
koordinerer alle større oppgaver og prosjekter knyttet til helheten og gjennomføringen, og 
samordner samarbeidspartnere, finansiering og informasjon. I år kunne interesserte registrere 
innslag og ønsket bydel via nettet, og ble deretter fordelt til ulike plasser langs elva av 
komiteen.   


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


SAMARBEIDSPARTNERE 
 


Alle kunstneriske innslag langs elva har gitt liv og stemning til årets Elvelangs. Det ble lagt stor 
vekt på samspillet mellom vann og lyseffekter. Vårt samarbeidsprosjekt om lysdesign i hver 
bydel fortsetter med NISS - nå Westerdals Act, og AVAB-CAC – nå Bright Group Norge. Dette 
samarbeidet ble i år utvidet til å inkludere den nyopprettete profesjonsforeningen Norske 


Lysdesignere, som også lyssatte utvalgte deler av løypa. Flere andre aktører har videre bidratt 
med lysinstallasjoner, flammeshow og lys-og-fargespill.  
 
Nydalen Gårdeierforening bidro med midler, Torshov Farge med rimelige fakler og Infratek 
sørget for at turveibelysningen blir slukket. Ruter satte opp ekstra busser og trikker, for å frakte 
publikum til arrangementet. Bymiljøetaten tilrettela langs elva og organiserte opprydding dagen 
etterpå. Vann- og avløpsetaten sørget for regulere nivået i elva.  


 
Kulturetaten bidro økonomisk med tilskudd til arrangementet, og bydelene har også bidratt noe 
med egne midler. Oslo Røde Kors stilte med tre stasjonære førstehjelpsstasjoner samt et 
ambulerende vaktlag. 


 
Fullstendig liste over samarbeidspartnere og bidragsytere er vedlagt. Det rettes en stor takk til 
alle våre aktører og samarbeidspartnere, uten dere hadde det vært umulig å gjennomføre 
Elvelangs i fakkellys! 







 


EVALUERING 
 


Elvelangs i fakkellys er et av byens store kulturarrangementer som mange ser frem til. At folk    
strømmer til dette arrangementet som kan ses på som en stor dugnad, synes vi er et hyggelig 
og viktig verdimessig tegn i tiden. At noen bruker kvelden som en anledning til mosjon og trim 
er også positivt.  
 
Den store interessen fra skoler, institusjoner og frivillige organisasjoner til å delta er et av 
arrangementets store aktivum. For mange er Elvelangs i fakkellys årets høydepunkt og en 
opplevelse utenom det vanlige der de møter et nytt og stort publikum. For bydelene betyr det 
større samarbeidsmuligheter og kulturell utvikling. 
 
Arrangementskomiteen har evaluert årets begivenhet som meget vellykket, tross noen uheldige 
hendelser der ukjente fjernet fakkelbokser i noen områder.  
 
Elvelangs i fakkellys er et grønt arrangement, og ble miljøfyrtårnsertifisert i 2009, og re-
sertifisert nå i 2014. 


 
 


UTFORDRINGER 
 


Elvelangs er et svært populært arrangement, og det blir dessverre trangt om plassen enkelte 
steder langs løypa. For en del år siden gjorde vi et grep ved å tilby publikum flere startpunkter. 
Likevel blir det trangt og mange steder fullstendig propp, og komiteen vil derfor til neste år 
vurdere å utvide arrangementet på ulike vis slik at det kan bli bedre plass for de besøkende. 
Aktuelle utvidelser kan være å 


 
• Starte arrangementet en halvtime tidligere eller avslutte en halvtime senere 
• Benytte gangsti langs elva på begge sider der det er mulig 
• Etablere flere hovedscener 


 
Komiteen har også vurdert å arrangere Elvelangs over flere dager, men det vil være såpass 
ressurskrevende og kostbart at vi ikke ønsker å gå videre med en slik idé innenfor gjeldende 
økonomiske ramme. 
 
Det foregår dessverre en del salgs- og reklamevirksomhet og aktører som ikke har meldt seg på. 
Disse finner seg en plass og utnytter arrangementet til egen vinning og profilering. Det er også 
noen ideelle tiltak som forstyrrer både kulturinnslag og publikumsflyten ved at det blir propp i 
løypa og søppel etter utdeling av utdeling av informasjon, kaffe og lignende. 
 
Arrangementet har spredd seg. Det arrangeres i dag tilsvarende vandringer langs andre elver i 
Oslo og i andre deler av landet. Vi blir stadig kontaktet av folk som ønsker å etablere tilsvarende 
på sitt hjemsted. 
 
Elvelangs i fakkellys har et stort vekstpotensial. Det er store muligheter til å gjøre Elvelangs til et 
enda mer markant kulturinnslag i Oslo by, noe som vil kunne styrke byens posisjon i turist- og 
næringssammenheng. 
 


 







 


 
 
 
 







 


VEDLEGG 
 
 
FELLES SAMARBEIDSPARTNERE 
 
Torshov Farge, Infratek, Nydalen Gårdeierforening, Westerdals Høgskole, Bright Group, Norske 
Lysdesignere, Oslo Røde Kors, Ruter, Oslo Kameraklubb, Oslo Kommune ved Kulturetaten, 
Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten. 


 
 


BYDEL NORDRE AKER 
 


Kunstreriske innslag:  
Fredrik Myhre, Cirqueevent, Ante Skaug, Stockhom Drumline, Celio De Carvahlo, Dance Off 
Studio, Frysja Isbadeforening, Korsvolltoppen barnehage, Elisabeth Frøberg og Målfridur 
Adalsteinsdottir, Grefsen menighets barnehage, Engebråten ungdomsskole, Oriental Hips, 
Kjelsås Drumline og Haavid Engmark, Danselinja ved Rønningen Folkehøgskole, Korsvoll Skoles 
Musikkorps, Marius Løchse og statister i båter, Kringsjå Spilleri, Drops, D Monrads, Kor 21, 
Garderobefossilene, Nofødra, Nordre Skøyen Hovedgårds promenadeorkester, Beggar Souls, 
Davido, Den Magiske Cirkel, Ullevål skoles musikkorps, Katharina Huser Artwork, Kor Aktivum, 
Kor Koriander, Maridalens Trekkspillklubb, Oslo Art Gallery, Studio Strand og Den Norske 
Ballettskolen.  


 
Vakthold og teknisk bistand:  
Avantor og Jostein Odden, Grefsen og Nydalen Lions, Kjelsås Elektro, Julie Orredam, beboere i 
Solligrenda, BARY, ansatte i Kultur- og Forebyggende barne- og ungdomsenheter, teknisk 
ansvarlig Janko Radovanovic og frivillig ungdom lyd- og lysgruppa i Trikkehallen på Kjelsås 


 
 
BYDEL SAGENE 
 
Kunstneriske innslag: 
BUL, Christiania Damekor, Lars Yesmir Bingen, Ragnas hage, TV-aksjonen 2014, Bjølsen skoles 
musikkorps, Oslo Drill, Carillion, Fabelfanter Fortellere, Bjølsen skolekor, Espen Justdal, Det 
Andre Teatret, Torshovkoret, Notam, Pain Solution, Don John & Jonny Dee, Tanter, Andrea 
Beck, Andrea Borgsø, Ida Sofie Holmen, Lil Stunna, IsjiJazz, Ane Sommerstad, When Mary, 
Atelier Nord, Torshov janitsjar 


 
Vakthold og teknisk bistand:   
De norske lenker Oslo 1989, Lions Club Torshov, Torshov kunst og kulturforening, Propell PA, 
Mor Go’hjertas barnehage, Akerselva sykehjem, Vannvokterboligen, Familien Telhaug, Reintek, 
Myren Eiendom, Glads mølle, Oslo Nye Teater, UngMedia, Hønse-Lovisas hus, Teknisk Vacuum 
Elektrisk og vedbod og Svein Elias Gautefall.  







 


BYDEL GRÜNERLØKKA    
 
Kunstnerisk innslag:   
Kunsthøgskolen i Oslo, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Iskorinn, Signatur, Psykologikoret 
Kling Kokos, Grünerløkka Mannskor, Gamle Oslo Kro- og Kirkekor, Homofonien, Coradium, 
Kortado, Odins Ravner, Sangforeningen, Vokalgruppa Maxime, Inkululeko Cultural Group, 
Teaterhøgskoles kor, Løkka Barnekor, operastudentenes «Opera i boks», Gadarene Wine, 
Rodeløkka Fox, Kalkvatn,  Jenny Augusta, Viggos Venner, Hornorkesteret fra Frelsesarmeens 3. 
korps, Blå, Akks, Vokalduo Ludo,  The Society of Poor Academics, Elvedronningen og 
elvenymfer, Oslo Tribal Bellydance School,  Schous kulturstasjon/Oslo musikk- og kulturskole-
Avdeling for visuelle kunstfag, Spin Off Forstudium i dans, Intensiv Kveldsstudium og 
Ungdomskompaniet,  Taoistisk Tai Chi Forening Norge, Westerdals Høgskole Vaterland og 
BrightNorge, Einar Granum Kunstfagskole og utstillingslokale Vekta, Dissimilis, Westerdals 
Grünerløkka, Strykejernet kunstskole, KEM, Hausmania, Elvebakken videregående skole, 
Ildsjeler, Reflections of You under the Moonlight with projection mapping og live camera,  
Miljøstiftelsen Bellona, Spire-Utviklingsfondets ungdom, Film fra Sør, OXLO-en by for alle, Tonje 
Halbjørhus og Sigrid Stubsveen, Ane Reiersen  
 
Vakthold og teknisk bistand:   
Grüner fotball, Paulus sykehjem, Kuba barnepark, Frelsesarmeens Rusomsorg, BydelsRusken, 
Quo Vadis, Foss videregående skole, X-Ray Ungdomskulturhus, Grünerløkka minigolfpark, Oslo 
Røde Kors, Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten, Ragde Eiendom, Vulkan Eiendom, Asplin-
Ramm, Nedre Foss Gård, Hereford Steakhouse, Rice Bowl Grünerløkka, Ljudiabutikken, Infratek, 
Studentsamskipnaden i Oslo, Europark, Bydel Grünerløkkas Avdeling for Kvalifisering og Miljø, 
Grünerløkka sykehjem, Ruter, Implenia   


 
 
 


BYDEL GAMLE OSLO 
 
Kunstneriske innslag: 
Oslo Meditasjonsskole, Østre Aker Frikirke, Blues in a Cop, Vokalensemble Oktopus, William, 
Riverside Ungdomshus og artistene Qupid, Likha Scandinavia, Luison Y Cuba, Mexico Magico, 
Flemanco, Jazzmen, DJ Blanco, Luiz Gutierrez, og Omar & Fabe + DJ 
 
Vakthold og teknisk bistand:  
Alle frivillige ved Kampen frivilligsentral  
 
 


 
 
 


   
  







 


MEDIAOMTALE 
 


Promotering 
• 200 plakater hengt opp på sentrale møtesteder i de fire bydelene 
• Elektronisk flyer sendt ut gjennom bydelenes nettverk 
• Elvelangs eget nettsted  


http://www.bydel-sagene.oslo.kommune.no/elvelangs 
• De fire bydelenes hjemmesider 2-3 uker i forkant 
• Facebookside, vel 10000 følgere  


https://www.facebook.com/pages/Elvelangs-i-fakkellys/119316451374?ref=hl 


• Facebookevent, vel 17000 deltakere 
http://www.facebook.com/events/290463037719207/permalink/290463044385873/?notif_t=like 


• Nydalen News. Innstikk i Aftenposten 15. september 
• Annonse i Nordre Aker Budstikke 18. september 
 
Hele eller deler av arrangementet ble dessuten registrert av komieteen og deltakende artister 
på diverse lokale kulturkalendre; oslopuls, detskjerioslo, visitoslo, aktivioslo, underskog, bysiden 
mm. 
 
 
Forhåndsomtale 
http://www.osloby.no/oslopuls/Troll_-lysinstallasjoner-og-flammekastere-langs-Akerselva-7718515.html 


 
   
 
 
 
  







 


Omtale i ettertid: 
http://www.nrk.no/ostlandssendingen/folkefest-langs-akerselva-1.11952378 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://kultoslo.no/-/bulletin/show/841215_lys-opp-kvelden-din?ref=checkpoint 
http://citinerary.net/journal/walking-torchlight/ 


 
Google: 
«Elvelangs 2014» gav 2800 treff 06.11.2014 
«Elvelangs» gav 49 200 treff 06.11.2014 
«Elvelangs i fakkellys» 17 600 treff 06.11.2014 
 
Instagram: 
«#elvelangs» ga 4512 innlegg 26.11.2014 


 
 
 
 
      







