
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 

Møtested: Kjempehauan gapahuk ved Syltebø 

Dato: 26.10.2015 

Tidspunkt: 14:00 – 15:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Bjørg Anne Vike Leder  

Aslak Nerås Nestleder  

Toril Melheim Strand Medlem  

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Rolf Jonas Hurlen MEDL  

Rune Hallgeir Finnset MEDL  

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Siw Maridal Bugge Rune Hallgeir Finnset  

Edmund Morewood Rolf Jonas Hurlen  

 

Merknader 

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Hogne Frydenlund miljøvernleder 
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Underskrift: 

 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt 

på møtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ______________________  

 

 

 

 

______________________  _______________________ 

 

 

 

______________________  _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 12/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 13/15 Miljøfondet - Eresfjord bygdalag - Profilering av 

sykkelbygda 

 2015/1427 

PS 14/15 Eresfjord bygdelag - kjøpe inn fire syklar  2015/1426 
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PS 12/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 26.10.2015  

Protokoll fra møte den 29.05.2015 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 26.10.2015 

Protokoll fra møte den 29.05.2015 ble godkjent og signert. 

 

 

PS 13/15 Miljøfondet - Eresfjord bygdalag - Profilering av sykkelbygda 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad datert 20.09.2015. 

 

Miljøfondet gjev ikkje tilskudd til dekning av utgifter knyttet til profilering av Eresfjord som 

sykkelbygda. Miljøfondet synes det er eit flott prosjekt som bygdalaget har satt i gang men både 

ut fra at dette eit markedsføringstiltak og at fondsstyret har begrensa tilskuddsramme vert 

søknaden ikkje prioritert.  

 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 26.10.2015  

I møtet ble det enighet om følgende forslag til vedtak: 

Saken utsettes til 2016.  

Enstemmig vedtatt. 

 

Etter at møtet var ferdig ble det klarlagt at det gjenstår kr 20 000 i tilskuddsramme inneværende 

år. Saksbehandler endret forslag til vedtak slik: 

 

Søknad fra Eresfjord bygdalag om tilskott til profilering av sykkelbygda innvilges med  

Kr. 7 400.  

 

Dette har styrets medlemmer gitt sin tilslutning til i epost av 29.10.2015.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 26.10.2015 

Søknad fra Eresfjord bygdalag om tilskott til profilering av sykkelbygda innvilges med kr 7 400.  

 

Tilskuddet kan utbetales mot dokumenterte utgifter.  Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig 

dersom kostnaden blir lavere enn kostnadsoverslaget tilsier. 

Krav om utbetaling må være fremmet innen 2 år fra vedtaksdato. 

 

 



 

 Side 4 av 4 

PS 14/15 Eresfjord bygdelag - kjøpe inn fire syklar 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad datert 20.09.2015. 

 

Miljøfondet gjev Eresfjord bygdelag kr 10 000 i tilskot til innkjøp av fire syklar. 

 

Krav om utbetaling av tilskot må vere fremma innan 2 år fra dato om tilsagn. Tilskotet kan 

utbetalast mot dokumenterte utgifter. Tilskotet kan reduserast forholdsmessig om kostnadene blir 

lågare enn kostnadsoverslaget viser. 

 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 26.10.2015  

Det ble enighet om følgende: 

 

Søknad fra Eresfjord bygdalag om tilskott til innkjøp av fire syklar innvilges med kr 20 000.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Etter at møtet var ferdig ble det klarlagt at det ifølge vedtektene § 3 d kan ikke fondet sine samla 

ytingar til eit tiltak normalt ikkje vere større enn 40 % av dei totale kostnadane. 

Kostnadsoverslaget frå Eresfjord bygdalag for innkjøp av syklar er kr 31 500.  

 

Saksbehandler endret forslag til vedtak slik: 

 

Søknad fra Eresfjord bygdalag om tilskot til innkjøp av fire syklar innvilges med  

Kr. 12 600. 

 

Dette har styrets medlemmer gitt sin tilslutning til i epost av 29.10.2015.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 26.10. 

Søknad fra Eresfjord bygdalag om tilskot til innkjøp av fire syklar innvilges med kr 12 600. 

 

Krav om utbetaling av tilskot må vere fremma innan 2 år fra dato om tilsagn. Tilskotet kan 

utbetalast mot dokumenterte utgifter. Tilskotet kan reduserast forholdsmessig om kostnadene blir 

lågare enn kostnadsoverslaget viser. 

 

 

 

 


