
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 02.05.2016 

Tidspunkt: 13:00 – 14:30 

 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 

Bjørg Anne Vike Medlem  
Rune Hallgeir Finnset Medlem  
Toril Melheim Strand Medlem  
Rolf Jonas Hurlen Medlem  

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 

Bjørn Cameron Alexander MEDL  
 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

Tore Rød Bjørn Cameron Alexander  
 

Merknader 

Fondsstyret ønsker å se på muligheten for annen plassering av fondskapitalen enn vanlig 
bankinnskudd. 

 
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. 
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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 1/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 2/16 Valg av leder og nestleder i Miljøfondet - Perioden 2016 til 2019  2012/219 

PS 3/16 Årsmelding 2015 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord  2010/387 

PS 4/16 Budsjett 2016 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord  2009/471 

PS 5/16 Nesset Fjellstyre - Informasjonspunkt ved Aursjøen - 
Miljøfondet 2016 

 2016/393 

PS 6/16 Eikesdal bygdalag - Ombygging av Eikesdal skule - Miljøfondet 
2016 

 2016/395 

PS 7/16 Eresfjord IL - leie av tidtakerutstyr - sykkelritt - Miljøfondet 
2016 

 2016/321 

PS 8/16 Eresfjord og Vistdal FK - Ballbinge - Ny behandling - 
Miljøfondet 2016 

 2015/446 

PS 9/16 Eresfjord IL - Løpebane - behandling nr III  2014/214 

PS 10/16 Øverås grendalag - Innkjøp av kajakker - Miljøfondet 2016  2016/192 
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PS 1/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 02.05.2016  

Protokoll fra møte en 26.10.2015 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 02.05.2016 

Protokoll fra møte en 26.10.2015 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 2/16 Valg av leder og nestleder i Miljøfondet - Perioden 2016 til 2019 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 02.05.2016  

Det ble enighet om følgende: 
 
Bjørg Anne Vike, leder 
Toril Melheim Strand, nestleder 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 02.05.2016 

Som leder og nestleder i Miljøfondet for Eresfjord og Vistdal for valgperioden 2016 – 2019 er 
følgende valgt: 
 
Bjørg Anne Vike – leder 
Toril Melheim Strand – nestleder 
 
 

PS 3/16 Årsmelding 2015 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 

Rådmannens innstilling 

Årsmelding og regnskap 2015 for Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord godkjennes.  
 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 02.05.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 02.05.2016 

Årsmelding og regnskap 2015 for Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord godkjennes.  
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PS 4/16 Budsjett 2016 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 02.05.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling med følgende tillegg: 
 
Følgende forslag ble fremmet:  

 Styremøter i utvalget reduseres fra to til ett pr år fra og med 2017. 

 Det ønskes møte med Nesset Sparebank angående rente på innestående fondsmidler. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 02.05.2016  

 

 Budsjett 2016 Miljøfondet 

Grunnlag, rente 2015 
- Renteinntekter 158 000 

 
 

 
 
 

Ledergodtgjørelse, utvalg      
   14 000 Møtegodtgjørelse, folkevalgte 

Tapt arbeidsfortjeneste, 
folkevalgte  

    3 000 

Arbeidsgiveravgift     2 000 

Mat/drikke, møterom     1 000   

Frikjøp folkevalgt     2 000 

Skyssgodtgjøring     2 000 

Internkjøp     15 000 

Tilbakeført, 10 % **    16 000 

-  Tilskuddsramme Kr 103 000 til utdeling  
 

 
Styremøter i utvalget reduseres fra to til ett pr år fra og med 2017 
Det ønskes møte med Nesset Sparebank angående rente på innestående fondsmidler. 
 
 

PS 5/16 Nesset Fjellstyre - Informasjonspunkt ved Aursjøen - 
Miljøfondet 2016 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 18.03.2016.  
 
Miljøfondet gir kr 10 000 i tilskudd til informasjonspunkt ved Aursjøen.   
 

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. 
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Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 02.05.2016  

Toril Melheim Strand er medlem i Nesset fjellstyre og bad om at hennes habilitet ble vurdert.  
Hun ble enstemmig vurdert inhabil og deltok ikke i behandling av saken. 
 
Utvalget fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Det vises til søknad av 18.03.2016. Miljøfondet gir kr 5 000 i tilskudd til informasjonspunkt ved Aursjøen.   
 
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. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 02.05.2016 

Det vises til søknad av 18.03.2016.  
 
Miljøfondet gir kr 5 000 i tilskudd til informasjonspunkt ved Aursjøen.   
 
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. 
 
 

PS 6/16 Eikesdal bygdalag - Ombygging av Eikesdal skule - Miljøfondet 
2016 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 18.03.2016 
 
Miljøfondet gir kr 20 000 i tilskudd til utbedring av Eikesdal skole.    

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. 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 02.05.2016  

Brev fra Eikesdal Bygdalag angående renovering av Eikesdal skole og grendehus datert 27.04. 2016 
ble delt ut i møtet. 
 
Enstemmig som rådmannens innstilling med følgende endring i 3. setning: 
Tilskuddet reduseres forholdsmessig …….. 
 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 02.05.2016 

Det vises til søknad av 18.03.2016 
 
Miljøfondet gir kr 20 000 i tilskudd til utbedring av Eikesdal skole.    
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Tilskuddet kan utbetales mot dokumenterte utgifter. Tilskuddet reduseres forholdsmessig dersom 
kostnaden blir lavere enn kostnadsoverslaget tilsier. Krav om utbetaling må være fremmet innen 2 år 
fra vedtaksdato. 
 
 

PS 7/16 Eresfjord IL - leie av tidtakerutstyr - sykkelritt - Miljøfondet 2016 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad 06.03.2016. 
 
Miljøfondet imøtekommer ikke søknad om tilskudd til Eresfjord Grand Prix.  Det vises til at 
miljøfondet har støttet arrangementet med tilskudd i tre år.  

 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 02.05.2016  

Det ble enighet om følgende: 
 
Det vises til søknad av 06.03.2016. 
 
Miljøfondet imøtekommer søknad om tilskudd til å dekke utgifter med å arrangere Eresfjord Grand Prix  
med kr 5 000.  
 
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. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 02.05.2016 

Det vises til søknad av 06.03.2016. 
 
Miljøfondet imøtekommer søknad om tilskudd til å dekke utgifter med å arrangere Eresfjord Grand 
Prix med kr 5 000.  
 
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. 
 
 

PS 8/16 Eresfjord og Vistdal FK - Ballbinge - Ny behandling - 
Miljøfondet 2016 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 21.03.2015.  
 
Miljøfondet bevilger kr 120 000 til prosjektet. Det avsettes kr 40 000 i budsjettet i 2016, 2017 og 2018.  
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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. 
 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 02.05.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 02.05.2016 

Det vises til søknad av 21.03.2015.  
 
Miljøfondet bevilger kr 120 000 til prosjektet. Det avsettes kr 40 000 i budsjettet i 2016, 2017 og 2018.  
 
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. 
 
 

PS 9/16 Eresfjord IL - Løpebane - behandling nr III 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 16.02.2013. Miljøfondet gir tilsagn om kr 60 000 i tilskudd til prosjektet. Det 
avsettes kr 30 000 i budsjettet for 2016 og 2017.  
 

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. 
 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 02.05.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 02.05. 

Det vises til søknad av 16.02.2013.  
 
Miljøfondet gir tilsagn om kr 60 000 i tilskudd til prosjektet. Det avsettes kr 30 000 i budsjettet for 
2016 og 2017.  
 
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. 
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PS 10/16 Øverås grendalag - Innkjøp av kajakker - Miljøfondet 2016 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 09.02.2016.  
 
Øverås grendalag får kr 3 000 i tilskudd til innkjøp av to kajakker.  

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. 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 02.05.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 02.05.2016 

Det vises til søknad av 09.02.2016.  
 
Øverås grendalag får kr 3 000 i tilskudd til innkjøp av to kajakker.  
 
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. 
 
 

 


