Referat Grendeutvalg (NGU)
mandag 25. mai 2009 kl. 19:30

Tid (dato, fra kl til kl):

Sted:

Nordkisa skole

Referent:

Camilla Jahren

25.05.09, kl 1900-2030

Ordstyrer:

Bent Arne Holter

Deltakere:

Fra styret: Bent Arne Holter (BAH), Einar Inge Ellingsen (EIE), Terje Ellefsen (TE),
Elisabeth Finitsi (EF) og Camilla Jahren (CJ), Lars Chr Steen (LCS)

Ikke tilstede:

Ingen

Sak

Diskusjon og Konklusjon

1.

Fordeling av Grendepotten
Fire søknader har innkommet.
-

Nordkisa Skole – innkjøp av trommer – kr 8 000

-

HSK – Kisadagen – kr 10 000

-

Ullensaker Skolekorps – instrumenter og uniformer – kr 20 000

-

HSK – Ishockey – Isskrape og hockeymål – kr 7 358

Tilskuddsordninger; Bent Arne informerte om tilskuddsordninger kontra vår
disponering av Grendepotten. Man bør tenke mer tverrfaglig for å få på plass større
tilskudd – bør være en samkjørt prosess. Grendeutvalget kan være en mulig
koordinator på dette for å få mer tilskudd til aktiviteter i Nordkisa. Vi setter ned en
komitè som kan jobbe med dette fremover. En person fra GU bør være ansvarlig for
koordinering av arbeidet. Forslag til andre personer til et slikt prosjekt- Siv Venås,
Ingvild Borander, Kjell Thorseth v/Velet, Willy Kvilten, FAU-representant, HSK –
representant, Hilde Inngjerdingen.
Vedtak; det gjennomføres en idedugnad for å få på plass mulige langsiktige
prosjekter – fortrinnsvis i GU i første omgang (Forslag til prosjekt – Kisaparken).
Bent Arne tar initiativ til et møte vedr dette.
Kisadagen – burde det vært under GU? – på sikt bør dette være en mulig ny
organisering - tas til etteretning.
Fordeling av midler
Vedtak; NGU`s andel av midlene i 2008 er kr 40 000. Etter diskusjon og vurdering
av de innkomne søknadene vedtas følgende fordeling; Ullensaker Skolekorps får 10
tkr. De andre får det de har søkt for. Totalt utgjør dette kr 35 358. GU må antagelig
dekke julegrantenningen og det må også settes av midler til dette hvilket vil være del
av det gjenstående beløp som ikke er fordelt
Når det gjelder tilskudd til Nordkisa Skole v/Elevrådet settes det forutsetning om at
de vurderer hva som anses som hensiktsmessig innkjøp av instrumenter – skal kunne
være til bruk for en større gruppe av elevene på skolen.
Arbeidsplan for høsten
Må invitere politikere for å informere om hva som bør gjøres på Nordkisa Skole.
Terje er involvert i forprosjektet på dette – går fram mot august 2010.
Signatur
referent:

Camilla Jahren (sign)

