Søknadsskjema lokalsamfunnsutvikling
Organisasjonsnummer: 993290173
Navn på organisasjon: Sør-Tranøy Idrettslag
Adresse: Mølnelva 52
Postnummer: 9392
Sted: Stonglandseidet
Telefonnummer: 41218419
E-post adresse: sortranoy.idrettslag@gmail.com

Prosjektets tittel: Innkjøp av nytt utstyr
Søkers navn: Jeanett Urdshals for Sør-Tranøy Idrettslag
Hva er prosjektet og prosjektbeskrivelse:
Sør-Tranøy Idrettslag søker om tilskudd til å kjøpe inn nytt utstyr. Vi ønsker å kjøpe inn utstyr til
bassenget på Stonglandseidet da det ikke er mye utstyr igjen. Utsyr som flytematte, ringer og baller.
Vi ønsker også å kjøpe inn utstyr til aktiviteter inne og ute. Nye fotballer, terninger i skumgummi,
kjegler. For innendørs aktiviteter har vi også en klatrevegg som vi benytter oss av. Her er reglene for
utbytting av sikkerhetsutstyr ganske strengt og vi er kommet dit at vi må bytte ut en god del
klatreseler og klatretau.
Ved å investere i disse tingene bidrar vi med å holde utstyr til aktivitetene vi har her på
Stonglandseidet. Vi tilbyr aktiviteter for barn fra 5-6 års alderen og opp til og med ungdomsskole.
Siden vi er i en vanskelig tid nå med tanke på covid-19 pandemien er det begrenset med hvilke
aktiviteter vi får drive. Men vi driver der det er mulighet.
Hvor finner prosjektet sted:
Stonglandseidet og omegn.
Hvem har nytte av prosjektet:
Alle som ønsker å delta på arrangementer i regi av Sør-Tranøy Idrettslag har nytte av dette
prosjektet.
Kostnadsbudsjett:
Basseng:
Volleyball 278 kr, vannbasketstativ 2 stk 1200 kr, under vann slalomsett 1200 kr, dykkerstaver 290 kr,
vannløpebelte 2000 kr, aqua-ormer 10 stk 1390 kr.
Innendørs aktiviteter:

Kjegler 10 stk 520 kr, volleyballer 10 stk 2000 kr, basketballer 10 stk 2000 kr, fotballmål små 1400 kr,
bowlingsett 1300 kr, skumtennisballer 3 stk 500 kr, fotpumpe for ball 460 kr, håndballer 6 stk 936 kr,
innendørs fotball 6 stk 1914 kr.
Utendørs aktiviteter:
Agilitystige for fotball 1195 kr, fotballpakke 10 fotballer 2800 kr.
Klatreutstyr:
Klatretau i vegg 2 stk 3400 kr, klatreseler barn 5 stk 2995 kr, klatreseler ungdom/voksne 6 stk 7194
kr.
Sum totale kostnader
Sum totale kostnader 34972 kr.

Finansieringsplan:
Egenkapital:
Støtte fra andre: Ingen støtte fra andre.
Støtte fra lokalutvalget:
Annet: Vi har ingen finansieringsplan, men dette er noe vi må investere i. Håper vi får litt støtte til å
forbedre utstyr som vi trenger.

Søknad sendes:
Dag.rydmark@senja.kommune.no

Søknadsskjema lokalsamfunnsutvikling
Organisasjonsnummer: 915566383
Navn på organisasjon: Bygdelaget Vardheim
Adresse: Cecilie Halsnes,Hofsøyveien 695
Postnummer:9392
Sted:Stonglandseidet
Telefonnummer:90988573
E-post adresse:chalsnes@gmail.com

Prosjektets tittel: Inngangsparti
Søkers navn:Bygdelaget Vardheim, leder Cecilie Halsnes
Hva er prosjektet og prosjektbeskrivelse: Ordne inngang for funksjonshemmede. Bygge opp med
grus, ny trapp og ny inngangsdør.
(Beskrivelse av selve prosjektet)
Hvor finner prosjektet sted: Bygdehuset Vardheim, inngangsparti.

Hvem har nytte av prosjektet: De som benytter seg av bygdehuset. Funksjonshemmede.

Kostnadsbudsjett: Grus: 15000,Inngangsdør: 15000,Trapp: 36000,Arbeidspenger: 10000,Sum totale kostnader
76000,Finansieringsplan:
Egenkapital: 10000,Støtte fra andre:0,Støtte fra lokalutvalget:66000,Annet:
Sum finansiering: 76000,(Kostnadsbudsjett og finansieringstall må være like)
Antall vedlegg:0
Kriterier for tildeling av tilskudd;

-

Skape aktivitet i lokalutvalgets område
Allmennyttig
Arrangement
Bruk vedlagte søknadsskjema

Det gis ikke tilskudd til drift.
Spørsmål rettes til

Gunnar Torgersen på mob. 958 81160 eller Dag Rydmark, mob. 907 88708

Søknad sendes:
Dag.rydmark@senja.kommune.no

Søknadsskjema lokalsamfunnsutvikling
Organisasjonsnummer: 915566383
Navn på organisasjon: Bygdelaget Vardheim
Adresse: Cecilie Halsnes,Hofsøyveien 695
Postnummer:9392
Sted:Stonglandseidet
Telefonnummer:90988573
E-post adresse:chalsnes@gmail.com

Prosjektets tittel: Inngangsparti
Søkers navn:Bygdelaget Vardheim, leder Cecilie Halsnes
Hva er prosjektet og prosjektbeskrivelse: Ordne inngang for funksjonshemmede. Bygge opp med
grus, ny trapp og ny inngangsdør.
(Beskrivelse av selve prosjektet)
Hvor finner prosjektet sted: Bygdehuset Vardheim, inngangsparti.

Hvem har nytte av prosjektet: De som benytter seg av bygdehuset. Funksjonshemmede.

Kostnadsbudsjett: Grus: 15000,Inngangsdør: 15000,Trapp: 36000,Arbeidspenger: 10000,Sum totale kostnader

76000,Finansieringsplan:
Egenkapital: 10000,Støtte fra andre:0,Støtte fra lokalutvalget:66000,Annet:
Sum finansiering: 76000,(Kostnadsbudsjett og finansieringstall må være like)
Antall vedlegg:0
Kriterier for tildeling av tilskudd;

-

Skape aktivitet i lokalutvalgets område
Allmennyttig
Arrangement
Bruk vedlagte søknadsskjema

Det gis ikke tilskudd til drift.
Spørsmål rettes til
Gunnar Torgersen på mob. 958 81160 eller Dag Rydmark, mob. 907 88708

Søknad sendes:
Dag.rydmark@senja.kommune.no

