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Retningslinjer for utdeling av kulturmidler i Gildeskål kommune 
 
 
Målsetting 
 
Lag og foreninger er en bærebjelke i kommunens kultruliv. Gildeskål kommune 
ønsker gjennom utdeling av kulturmidler å stimulere til et mangfoldig kulturliv, der 
frivillighet, inkludering og bolyst står i sentrum. 
 
 
Hvem kan søke om kulturmidler i Gildeskål kommune?  
 

• Lag som har minst 5 medlemmer, er registrert i frivillighetsregisteret/ 
enhetsregisteret og har tilhørighet til, eller medlemmer fra Gildeskål 
kommune. 

• Lag og organisasjoner i Gildeskål kommune som arbeider med kultur- og 
idrettsformål som kommer innbyggerne til gode, og som fremmer interessen 
for, og bedrer kultur- og idrettsmiljøet i kommunen. 

• Organisasjoner, lag og foreninger som søker støtte skal ha en demokratisk 
oppbygging, dvs. at medlemskap skal være åpent for alle og at ledelsen er 
valgt av medlemmene på årsmøtet.  

 
 
Hva legges til grunn for prioritering 
 

• Prioritering av barn og ungdom  
• Likt driftstilskudd til ungdoms-/grendelag  
• De av befolkningen med spesielle behov  
• Lagenes/foreningenes medlemstall og aktivitetsnivå 

 
 
 
Søknadsprosedyre  
 
Gildeskål kommune tildeler hvert år kulturmidler etter søknad fra lokale lag og 
foreninger.  
Søknaden fremmes til Gildeskål kommune, på fastlagt elektronisk søknadsskjema 
Skjemaer - Gildeskål kommune (gildeskal.kommune.no) 
 
Retningslinjer kan lastes ned fra www.gildeskal.kommune.no. Det foretas årlig 
kunngjøring på Gildeskål kommunes nettside og sosiale medier. Søknad om 
kulturmidler skal være kommunen i hende før 15. april hvert år, dette er en 
endelig frist. 
 
 
 
 
 

https://www.gildeskal.kommune.no/skjemaer.263621.no.html
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Følgende krav om vedlegg stilles til søknadene for å komme i betraktning 
ved tildelingen:  
 
Alle søkere skal sende inn:  

• Revidert og godkjent regnskap for driften i laget, foregående år.  
• Årsmelding foregående år.  
• Vedtatt budsjett for søknadsåret.  
• Reisepolicy i henhold til Gildeskål status som Trafikksikker kommune må 

bekreftes i søknadsskjema. 
 
Hvis søker er en skolelasse eller lignende vil krav om dokumentasjon frafalle og 
erstattes med et krav om kort rapportering på innvilgede midler.  
 
 
Det sluttbehandles ikke søknader som mangler de fastsatte vedlegg eller mangelfull 
informasjon. Dersom noe må ettersendes, bemerkes dette i søknaden. Uriktige 
opplysninger vil kunne være avslagsgrunn påfølgende år. 
 
Kommunen (kulturkontoret) har til enhver tid rett til å undersøke om  grunnlaget 
for tilskudd er tilstede, og hvordan bevilgede midler brukes. Tilskudd som utbetales 
på feilaktige premisser medfører tilbakebetalingsansvar. 
 
 
 
Levekårsutvalget disponerer midlene og skal vedta fordeling i sitt 
ordinære møte i mai inneværende år. 


