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Saksframlegg
Tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner 2. runde 2017
Utv.saksnr
75/17

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
13.09.2017

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Det tildeles 3000,- til Søgne Turgruppe til arrangement i forbindelse med
«Verdensdagen for psykisk helse»
2. 22 000,- tildeles til Salemsveien 2 LIV v/ Søgne Misjonskirke
3. 75 000,- tildeles til Søgne Demensforening.

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtok 15.12.2016 å avsette 150 000,- til ny tilskuddsordning for frivillige
organisasjoner i 2017. Formannskapet vedtok i sak 25/17 retningslinjer for tilskuddsordningen.
Formannskapet vedtok i sak 56/17 å tildele Salemsveien 2 LIV v/ Søgne Misjonskirke et tilskudd
på 50 000,- i første runde for 2017

Saksutredning:
Tilskuddsordningen ble kunngjort på kommunens internettsider i midten av august med
søknadsfrist 31.08.17. Det ble også skrevet om ordningen som en sak på bsnett.no og annonsert
under kommunens kunngjøringer i papirutgaven av Søgne og Songdalen Budstikke.
Søknader:
Det kom inn tre søknader under tilskuddsordningen. I tillegg åpner retningslinjene for at generelle
søknader kan vurderes under ordningen, og to slike søknader er vurdert.

1. Salemsveien 2 LIV, v/ Søgne Misjonskirke: Deres prosjekt baserer seg på lokal, frivillig
innsats for å bidra til en varm velkomst, god integrering og økt livskvalitet for innvandrere
og flyktninger som bosettes i Søgne Kommune. Foreningen søker støtte til aktivitetstilbudet
de tilbyr i leide lokaler i Salemsveien 2. Det presiseres i søknaden at dette er et

religionsnøytralt møtested. Eksempler på hva de ønsker eventuelle midler skal brukes til er:
komfyr, utvendig lekestativ, undervisningsmateriell og midler til aktiviteter og turer.
Saksbehandler var i forrige tildelingsrunde i kontakt med enhetsleder i
Kvalifiseringsenheten som vurderer at foreningen gjør mye viktig arbeid som ikke
kommunen har kunnet prioritere innenfor gjeldende budsjettrammer. Han sier det er stor
aktivitet i Salemsveien 2, og dette utvilsomt er med på å hjelpe med integreringsarbeidet.
Salemsveien 2 LIV har i denne tildelingsrunden søkt om 77 000,- i støtte.
2. Søgne Demensforening v/ Inger Marie Lohne: En frivillig organisasjon som har som formål
å øke livskvaliteten til demente, slik at de kan opprettholde funksjonen lengre. Foreningen
arbeider både for demente og deres pårørende, og andre beboere på Søgne omsorgssenter. I
søknaden er det hovedsakelig lysthus i sansehagen på omsorgssenteret det søkes om
tilskudd til, men foreningen viser også til aktiviteter og arrangementer for eldre.
Saksbehandler var i første tildelingsrunde i kontakt med kontaktperson fra foreningen og
enhetsleder ved omsorgssenteret. Institusjonsenheten vurderer at Søgne demensforening
gjør en god jobb for beboerne på omsorgssenteret, og at et lysthus er høyt ønsket. Det
fremkommer tegning av lysthuset, og det er av byggesaksavdelingen i sak 2017/44 gitt
mulighet for oppsetting av lysthus ved Søgne omsorgssenter mot at visse vilkår er oppfylt.
Lysthuset skal brukes i prosjektet «omsorg for andre». Søgne Demensforening har søkt om
tilskudd på 100 000,-

3. Søgne Trialklubb: en aktiv klubb som arbeider for å rekruttere bredden av Søgnes
befolkning. De har et sterkt ønske om at flere barn og unge skal ha tilgang til et godt
miljø hvor det foregår aktiviteter i helgene. Klubben arbeider for å tilrettelegge for at
alle kan bli med, selv uten kostnad. De skriver at sporten bidrar til gode bånd mellom
foresatte og barn samt på tvers av generasjoner. Det søkes om midler til en TV som
viser informasjon under stevner. Søgne Trialklubb har søkt om et tilskudd på 18 000,4. Søgne Menighetsforening. Driver sin virksomhet i Eikeveien 177. Til denne
eiendommen følger det med ei bu nede ved Lundeelva som trenger restaurering. Søgne
Menighetsforening søker om tilskudd på 40 000,- til materialer til restaurering av bua.
5. Søgne Turgruppe søker støtte til deres arrangement 05.10.2017 i forbindelse med
«Verdensdagen for psykisk helse». Arrangementet er et samarbeid mellom Søgne
Turgruppe, Frivillighetssentralen og Mental Helse. Det vil holdes foredrag på
arrangementet, og det tilbys en enkel servering. Formålet med arrangementet er økt
aktivitet og bedre helse.
Søknadene følger som vedlegg til saken.
Vurdering:
Salemsveien 2 LIV v/ Søgne Misjonskirke og Søgne Demensforening søkte begge tilskudd ved
første tildelingsrunde, og ble vurdert som gode kandidater som gjør samfunnsnyttig arbeid i bygda
og som faller inn under kriteriene for tilskuddsordningen. Salemsveien 2 LIV ble tildelt 50 000,- til
deres arbeid med integrering, mens Søgne Demensforening ble oppfordret til å søke på nytt ved 2.
tildelingsrunde og fremlegge mer dokumentasjon.
Salemsveien 2 LIV v/ Søgne Misjonskirke kan fortelle at det allerede utbetalte tilskuddet har
kommet godt med til arbeid med parsellhageprosjektet, men at de har flere aktiviteter de ønsker å
sette i gang.
Søgne Demensforening har i denne søknaden vedlagt mer informasjon, og arbeidet skal etter
planen settes i gang i september. I følge artikkel i N247.no skal ikke all finansiering være på plass

ennå, men de har fått en lang kredittavtale hos XL bygg. De beskriver også andre
aktiviteter/arrangement de arbeider med, blant annet «omsorg for andre».
Det vurderes at Søgne Trialklubb drives samfunnsnyttig arbeid i bygda, men havner utenfor
retningslinjene for denne tilskuddsordningen.
I følge retningslinjene skal andre generelle mottatte søknader vurderes. Dermed er søknadene fra
Søgne Menighetsforening og Søgne Turgruppe vurdert.
Søknaden fra Søgne Turgruppe ble sendt inn som søknad for kulturmidler, hvor denne ikke ble
imøtekommet. Søknaden ble dermed vurdert i denne ordningen, og det vurderes at arrangementet
det søkes om støtte til faller inn under kriteriene for denne tilskuddsordningen.
Det kommer ikke tydelig frem i Søgne Menighetsforenings søknad hva bruken av bua skal være,
dermed vurderes ikke restaurering av bua som arbeid som faller inn under denne
tilskuddsordningen.
Anbefaling:
Formålet med tilskuddsordningen er å støtte organisasjoner som driver frivillig arbeid innen
områdene integrering, psykisk helse og eldre. I forslaget er det lagt vekt på at alle de tre formålene
skal få tildeling.
Søgne Demensforening og Salemsveien 2 LIV har søkt i begge rundene og prosjektene er anbefalt
av enhetslederne i kommunen på de aktuelle områdene. Det foreslås nå å tildele 75 000,- til Søgne
Demensforening til bygging av lysthuset og 22 000,- til Salemsveien 2 LIV v/ Søgne Misjonskirke
til videre drift. Da vil total tildeling i 2017 være 75.000 kroner til Søgne Demensforening og
72.000 kroner til Salemsveien 2 LIV. I tillegg foreslås det å tildele 3.000 kroner til Søgne
Turgruppes arrangement «Verdensdagen for psykisk helse».
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Søgne kommune
Posboks 1051
4682 Søgne
Telefon: 38 05 55 55
E-post: postmottak@sogne.kommune.no
Hjemmeside: http://www.sogne.kommune.no

Kulturformål - søknad om tilskudd
Opplysninger om søker
Type søker

T Forening / organisasjon / enkeltpersonforetak
o Person
Orgnr.

913344332

Forening/organisasjon

Stiftelsesår

SØGNE TURGRUPPE

Adresse

Kvernstien 69

Postnr.

1 998
Poststed

4640

Søgne

E-postadresse

Telefon

sogneturgruppe@gmail.com

90082598

Tilknyttet fylkesorganisasjon

Bankkonto

3090 11 00876

Tilknyttet landsorganisasjon

Internettadresse

Styrets sammensetning
Styrets leder

Reidun Johansen
Adresse

Kvernstien 69

Postnr.

Poststed

4640

Søgne

E-postadresse

Telefon

sogneturgruppe@gmail.com

90082598

Kasserer

Bjørn Brunvatne
Adresse

Giskeheia 5

Postnr.

Poststed

4640

Søgne

E-postadresse

Telefon

bjorn.brunvatne@gmail.com

95261019

Undergrupper
Betegnelse undergruppe

Ruslegruppa

Kontaktperson

Reidun Johansen

Telefonnr.

90082598

Betegnelse undergruppe

Kontaktperson

Telefonnr.

Betegnelse undergruppe

Kontaktperson

Telefonnr.

Betegnelse undergruppe

Kontaktperson

Telefonnr.

Aktiviteter
Foreningens/gruppens aktiviteter

Hyppighet per år

Antall ledere

Foreningens/gruppens aktiviteter

Hyppighet per år

Antall ledere

Foreningens/gruppens aktiviteter

Hyppighet per år

Antall ledere

Foreningens/gruppens aktiviteter

Hyppighet per år

Antall ledere

1018_701770, Sem & Stenersen Prokom AS
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Kulturformål - søknad om tilskudd

Antall medlemmer
Antall aktive medlemmer

189
Antall passive medlemmer
Antall medlemmer ikke bosatt i Søgne
Antall nye medlemmer siste år

Medlemsgrupper og kontingent
Antall u. 12 år

Kontingent

Beløp (under 12 år)

Antall 13-19 år

Kontingent

Beløp (13-19 år)

Antall 20-65 år

Kontingent

Beløp (20-65 år)

Antall over 65 år

Kontingent

189
Ant., familie

Kontingent

Beløp (over 65 år)

100

18 900

Beløp (familie)

Sum

18 900

Velg søknadstype
Type tilskuddsordning

o Driftstilskudd
o Utstyrstilskudd
o Arrangementstilskudd
T Prosjekttilskudd
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Kulturformål - søknad om tilskudd

Prosjekttilskudd (opplysninger)
Et prosjekt går vanligvis over en tidsperiode, med klar oppstartsdato og avslutningsdato.
Prosjekttilskudd kan ytes til for eksempel festivaler, større idettsstevner, medieutgivelser, litteraturdager, teaterspill, større utstillinger,
utviklingsprosjekter, lederopplæring, flerkulturelt mangfold, integreringstiltak for funksjonshemmede eller kulturminneverntiltak.
I søknaden skal det føres opp en egenandel. Dugnad regnes ikke som egenandel.
Etter at prosjektet er ferdig, skal det leveres prosjektrapport og regnskap til Enhet for kultur.
Regnskap og prosjektrapport må være Enhet for kultur i hende innen 1. november, dersom ikke annet er avtalt.
Manglende regnskap og rapport vil føre til at prosjekttilskuddet bortfaller etter 1.11.
Beskriv prosjektet det søkes tilskudd til

Arrangementer : Ukentlige trimturer og Verdensdagen for psykisk helse.
Ukentlige turer for medlemmer av Søgne Turgruppe og ukentlige trimturer for undergruppa "Ruslegruppa". De
arrangerte trimturer stimulerer både kropp og sjel. Turene er helsebringende og sosiale for medlemmene som deltar
på disse. Det deltar ca 35-50 på de ukentlige turene til Turgruppa og ca 15- 30 på Ruslegruppas turer.
Søgne Turgruppe arrangerer hvert år i oktober i samarbeid med Frivillighetssentralen og Mental Helse et
arrangement som kalles "Verdensdagen for psykisk helse". Begge grupper deltar på dette arrangement. I tilknytning
til dette arrangement blir det foredrag og gjerne servering av kaker, mv.
Formål/hensikt med prosjektet

Prosjektets målgruppe

Økt aktivitet og bedre helse

Fra 60 år

Tid for gjennomføring av prosjektet:
Fra (dato)

Til (dato)

01.01.2017

31.12.2017

Samarbeidspartnere

Frivillighetssentralen og Mental Helse

Søknad om prosjekttilskudd (budsjett)
Prosjektkostnader i søknadsåret:
Utgifter til (beskriv)

Kr

Servering verdensdagen for psykisk helse

3 000

Utgifter til (beskriv)

Kr

Utgifter til (beskriv)

Kr

Utgifter til (beskriv)

Kr

Utgifter til (beskriv)

Kr

Sum prosjektkostnader

3 000
Finansiering prosjektet i søknadsåret:
Egne midler
Tilskudd fra andre

Kr

0
Kr

0

Andre inntekter, beskriv

Kr, andre inntekter

Andre inntekter, beskriv

Kr, andre inntekter

Andre inntekter, beskriv

Kr, andre inntekter

Andre inntekter, beskriv

Kr, andre inntekter

Prosjekttilskudd fra Søgne kommune

Kr

Sum prosjektfinansiering

0
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Kulturformål - søknad om tilskudd

Vedlegg
Siste års reviderte/godkjente regnskap

Ettersendes

Årsregnskap 2016 001.jpg
Budsjett for søknadsåret

o per post
Ettersendes

o per post
Andre aktuelle vedlegg kan f.eks. være:
Årsberetning
Presseomtale
Detaljert beskrivelse av kulturarrangement
Detaljert beskrivelse av prosjekt
Andre vedlegg:
Vedleggsbenevnelse

Årsberetningen 2016 s1
Vedleggsbenevnelse

Årsberetningen 2016 s2

Last opp vedlegg

Årsberetning 2016 s 01.jpg
Last opp vedlegg

Årsberetning 2016 s02.jpg
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Ettersendes

o per post
Ettersendes

o per post
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I tillegg til å stille med en svært lang forfallsdato

på fakturaen

på lysthuset møtte XL bygg med en yak/(pd

Marie Lohne sjelf/ten av Berit Brekke fraXZ. bygg. Bak: Avdelingsleder

Nå kommer
Nicolai Prebensen

Rolf Fiskå (XL bygg) og Janne

32 000 kranerfra

den årlige auksjonen

Lossius i demensforeningen

i byggflrmaet.

På bilder/år

Inger

(Foro: Nicolai Prebensen)

lysthuset

28. aug 2017

18-49

- Vi har ikke fått inn alle pengene enda, men XL bygg Søgne har gitt oss en lang, veldig lang, kreditt og derfor setter vi i gang med byggingen av lysthuset på 25
kvadratmeter

ved omsorgssenteret

httnz//n247.no/?nvhet=6

til uka, sa Janne Lossius

i Nasjonalforeningen

150&tittel=Naa

kommer

for folkehelse

lysthuset

Søgne Demensforening,

mandag ettermiddag.

04.09.2017

Nå kommer

lysthuset

- N247 - Nyheter
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fra Søgne og Songdalen

videre.

Auksjon

- Pengene

er en tredjedel av omsetningen

private byr så på varene, sa avdelingsleder

-Etter hver auksjon har vi avstemning
Demensforening.

Lysthuset

Det arbeidet

har et totalbudsjett

av vår årlige auksjon

på byggsenteret

Rolf Fiskå til de fremmøtte

hvor vi tømmer lagrene våre og tigger varer fra våre leverandører.

på huset hvor flertallet bestemmer

hven som får pengene.

de damene gjør ryktes det om langt utenfor veggene

på like i underkant

Håndverkere

og

under presentasjonen.

I år var det lett for gjengen på Lohnelier

her på omsorgssenteret,

å gå inn for Søgne

sa han.

av 300 000 kroner, men Lossius forteller at det i det beløpet er mange dugnadstimer

fra flere bedrifter og lag i

Søgne.

- XL bygg stiller som du ser, basaren i fjor ga 65 000 kroner, arkitekt Ivar Nilsen i Byggtegning
Entreprenør

grunnarbeidene,

PK Entreprenør

støper sålen, SIAS tar elektrikerarbeidet

Sør AS, ville være også være med. I tillegg gjør Per Try

og Helselaget,

Seniorsenteret

og Lions har støttet oss med midler. Så her er

det mange gode krefter samlet, forteller Inger Marie Lohne i foreningen.

- For de demente
Lysthuset

skal være for demente

og deres pårørende.

Det skal i følge Lossius og Lohne være et sted hvor man kan komme ut og se litt lys. Ha en stille stund og

gjerne ta en kopp kaffe og steke seg en vaffel.

Her kommer lysthuset.

F.v. : Avdelingsleder

reidun Nygård Javals.

(Foto: Nicolai Prebensen).

- Vi har vært på Tinntjønn
sted for en stille samtale.

Wenche Kvarstein,

skole i et valgfagsstudie

Janne

Lossius, Rolf Fiskå (XL), Inger Marie Lohne, Berit Eikaas

i fem år, og lysthuset

vil også bli et sted for disse elevene,

Det er ikke alltid like lett inne på omsorgssenteret,

Ukkelberg,

Solveig Lma'kvist og

men mest av alt er huset de dementes

eget hus. Et

sier den aktive gjengen rundt senteret og de demente.

28 medlemmer
Demensforeningen

har i alt 28 Støttemedlemmer

—De gjør et fantastisk

og avdelingsleder

arbeid her oppe og nå Får de jammen

http://n247.no/?nvhet=6l50&tittel=Naa

Wenche

Kvarstein

på Søgne omsorgssenter

til dette også. Det er rett og slett imponerende,

kommer

lysthuset

kan ikke få rost foreningen

nok.

sier hun.

04.09.2017

Søknad om
tilskudd til
frivillige
organisasjoner

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne
tlf 38 05 55 55

Søknadsfrist 1/5-2017
Informasjon
om søker:

Navn/forening/institusjon/organisasjon:

Søgne Trialklubb

Tlf/mob:

99281930

Adresse:

Kontaktperson:

Birkedalsveien 76

Mikal Ravnberg

e-post adresse:

Kontonummer:

mikal@kaspar-stromme.no

30901379862

Litt om søker:
Søgne Trialklubb er en aktiv klubb som søker å rekruttere bredden av Søgnes befolkning. Vi er nå over 120 medlemmer.
Treninger gjennomføres 2 ganger i uken med mellomtrening for de som ønsker det.
Sporten bidrar til gode bånd mellom foresatte og barn samt på tvers av generasjoner.
Når vi søkte Gjensidigestiftelsen om midler var det med akkurat dette som bakgrunn - vi skal være en av klubbene i Søgne
som bidrar for tilrettelegging slik at alle som har lyst skal få mulighet til å kjøre uten kostnad

Målgruppe:

Målsetting:

Aktivitet:

Hvem er tiltaket spesielt rettet mot, hva vil bli gjort for å gjøre
prosjektet kjent for målgruppen:
Barn, ungdom og voksne. Vi er aktive med å reklamere for klubbens
arrangementer, både på nett og i lokalavisen

Hva ønskes oppnådd:
Vi skal nå arrangere Lag-NM og venter over 200 utøvere. I den
forbindelse må det rigges info tavle hvor live-visning av resultatene
kommer opp. Midlene vi søker skal brukes til en stor TV som viser
informasjon under stevner. TV'en vil bli brukt videre på alle klubbens
arrangementer
Beskrivelse av arbeidet organisasjonen gjør/ en spesiell aktivitet/
prosjekt: (legg med vedlegg om det er ønskelig)
Vi har et sterkt ønske om å kunne bidra til at flere barn og ungdom får
tilgang til et godt miljø hvor det også foregår aktiviteter i helgene.
Dette mye med tanke på at ungdomstiden preges av mer eller mindre
tilfeldige valg. Det er treninger 3 ganger i uken, det arrangeres NM,
treningssamlinger og andre mesterskap på klubbområdet. Vi har i det
siste oppgradert område gode sanitærforhold samt pusset opp
klubbhus. Vi ser nå behovet for skriftlig formidling av informasjon
under stevner og ikke minst live visning etterhvert som resultatene
registeres.

Hva skal midlene gå til:

Aktivitet /prosjekt /investering:
TV 70* inkl bein på hjul

Totalt:

Beløp:
22.000

22.000

Utkast til budsjett:

Inntekter

Egenandel

Kr. 4000

Tilskudd fra Søgne
Kommune

Kr.

Tilskudd fra andre

Kr.

Andre inntekter fra

Kr.

Sum inntekter:

18.000

Kr. 22.000

Utgifter
Lønn og honorarer

Kr.

Andre driftsutgifter

Kr.

Investeringer

Kr.

Andre utgifter

Kr.

Sum utgifter

Kr.

30.aug 2017

Dato:…………………………………………………………………………………………….

Mikal Ravnberg

Underskrift:……………………………………………………………………………………..

Søknaden sendes på mail til postmottak@sogne.kommune.no, eller per post til Søgne
Kommune, postboks 1051, 4682 Søgne. Merk med «søknad til frivillige
organisasjoner».

Retningslinjer:
1. Innledning og formål
Formålet med ordningen er å støtte organisasjoner som driver frivillig arbeid innen områdene
integrering, psykisk helse og eldre. Andre formål kan støttes etter konkret vurdering. Formål som kan
tildeles støtte under de kommunale kulturmidlene vurderes ikke.

2. Målgrupper
Tilskuddsordningen er rettet mot åpne frivillige organisasjoner, institusjoner, grupper og
enkeltpersoner som driver samfunnsnyttig arbeid. Organisasjoner som mottar tilskudd må være
demokratisk oppbygd med valgt styre, og mulighet for alle å bli medlem. Som hovedregel gis ikke
støtte til organisasjoner, arrangementer og aktiviteter utenom kommunen.

3. Søknadsfrist og kunngjøring
Søknadsfrist er 31. januar og 31. august hvert år. Generelle søknader om tilskudd som er kommet til
kommunen innen fristen og som faller inn under formålet vurderes også.

4. Saksbehandling og utbetaling
Formannskapet vedtar tildeling etter innstilling fra rådmannen.
Det kreves en enkel rapportering om bruken av midlene. Tilskuddet kan bli trukket tilbake hvis søker
bryter forutsetningene for tilskuddet. Misbruk av tilskudd som er gitt kan føre til at søker mister
rettighetene til tilskudd for ett eller flere år.
7. Klageadgang
Det er ikke anledning til å klage på vedtak om tildeling

Fra: Mikal Ravnberg[mikal.ravnberg@kaspar-stromme.no]
Sendt: 29.08.2017 19:40:51
Til: Postmottak
Kopi: Lars Kristensen
Tittel: Søknad til frivillige

Hei
Viser til vedlagt søknad fra Søgne Trialklubb. Håper på positiv tilbakemelding da stevnet gjennomføres om 4 uker.
Mvh
Kaspar Strømme AS
Mikal Ravnberg
Mob: 99 28 19 30
E‐post: mikal@kaspar‐stromme.no

Barstølveien 17, 4636 Kristiansand
Tlf: 38 05 63 00
www.kaspar‐stromme.no

SØKNAD OM TILSKUDDTIL INTEGRERINGSARBEID ved SALEMSVEIEN 2.
Vi ønsker å søke om tilskudd til vårt arbeid ved Salemveien 2, og henviser til midlene kommunestyret
vedtok 15. desember 2016 som er avsatt til formålet: «organisasjoner som driver frivillig arbeid innen
områdene integrering, psykisk helse og eldre» og som formannskapet skal forvalte.
Vi driver et omfattende arbeid for integrering av innvandrere i kommunen, og har gjennom vårt
arbeid kontakt med mellom 30 og 40 bosatte flyktninger og deres familier.

Prosjektbeskrivelse for Salemsveien 2 LIV
Salemsveien 2; Livskvalitet, Integrering og Vennskap (LIV), er et prosjekt som er basert på
lokal, frivillig innsats for å bidra til en varm velkomst, god integrering og økt livskvalitet for
innvandrere og flyktninger som bosettes i Søgne kommune. På bakgrunn av tidligere
erfaringer med flyktningarbeid, blant annet med frivillig arbeid knyttet til det midlertidige
flyktningmottaket på Åros, har vi et stort ønske og engasjement for å arbeide aktivt videre
med å bidra til integrering ved å skape nye, tydelige møteplasser og aktiviteter for våre nye
landsmenn og andre innbyggere i Søgne kommune og omegn. Vi mener at et inkluderende
nærmiljø som skaper møteplasser gjennom frivillighet i det sivile samfunn, vil samtidig bidra
til å bygge kjennskap og tillit mellom mennesker med forskjellig bakgrunn, og forebygge
lediggang, sosial utstøting og radikalisering.
Det er menigheten, Søgne Misjonskirke som er hovedansvarlig for prosjektet, men
samarbeider tett med Søgne Frivillighetssentral for å gi et godt aktivitetstilbud der
innvandrere, flyktninger i sammen med etniske nordmenn som er bosatt i Søgne kommune
og omegn, oppfordres til deltagelse ut fra sine egne ressurser og interesser. I tillegg bidrar
introsenteret i Søgne kommune med rekruttering av deltagere til de ulike aktivitetene som
tilbys gjennom prosjektet Salemsveien 2 LIV. I 2016 har Søgne kommune vedtatt å bosette
40 personer, og fra og med 2017 er det vedtatt bosetting av 55 flyktninger og innvandrere i
kommunen. I tillegg til disse, har vi registret et stort antall beboere med innvandrerbakgrunn
i Søgne kommune som har behov for å bli integrert i lokalmiljøet.
Prosjektet ledes og koordineres av Alie Roland og Anne Torild Grimestad. Innsatsen til begge
lederne er beregnet å tilsvare to 60 % stillinger. I tillegg er det per dags dato knyttet 14 fast
frivillige til prosjektet og mange flere ønsker å bidrar ved behov. Disse faste frivillige vil bidra
totalt med arbeid tilsvarende 200 % stilling. Frivillighet knyttet til prosjektet er dermed
anslått å tilsvare 320 % stilling. Med dette prosjektet ønsker vi at Salemsveien 2 skal bli et
verdifullt supplement til det tilbudet som Søgne kommune er pliktet til å iverksette ovenfor
innvandrere som bosettes i kommunen. I vedlegg 1 beskriver vi nærmere hvordan
Salemsveien 2 LIV, kan bidra til å møte utfordringene som blir beskrevet i rapporten
«Helhetlig plan for inkludering og bosetting av flyktninger» fra Søgne kommune.
For å være et tilbud til alle innvandrere og flyktninger og andre beboere i Søgne og omegn,
så har vi per dags dato avtale om leie av huset i Salemsveien 2, som er et religionsnøytralt
møtested som ligger sentralt plassert i Søgne.
Vi ønsker å søke om midler til å drifte prosjektet Salemsveien 2 LIV. Vi mener at det vil være
samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på frivilligheten i prosjektet Salemsveien 2 LIV, da det
vil gi ca. 3 ganger så mange timer igjen som det tilretteleggingen krever.

Et slikt unikt samarbeid mellom flere ulike ideelle og frivillige organisasjoner for å utvikle
omfattende tilbud rettet mot innvandrere og flyktninger, som ikke finnes i det offentlige, vil
videre kunne fungere som en modell for andre organisasjoner som ønsker å starte liknende
arbeid i sine respektive kommuner. Den økonomiske verdien av dette ideelle arbeidet vil
være høy, men det viktigste er hva det vil bety for mottakerne av tilbudet; dvs. både
flyktninger og innvandrere, men også alle de andre innbyggerne i Søgne kommune som vil få
flere spennende og tilrettelagte muligheter til å bli kjent med våre nye landsmenn.
Aktivitetstilbud for Salemsveien 2 LIV:


Åpent hus for kvinner og barn. Det blir servert gratis kaffe, te og en enkel lunsj. Vi
lager mat og spiser sammen, leker med barna og lærer norsk. Vi har nivådelt
undervisning og kvinnene lærer å strikke, hekle og sy.
Tid: mandag, onsdag og torsdag, kl.11.00-14.00.
Hovedansvarlige; Alie Roland og Anne Torild Grimestad.



Sosialt samvær og norsktrening – åpent for alle (menn, kvinner og barn).
Tid: tirsdag, kl. 17.00-18.30.
Hovedansvarlige; Shabnam Malekmohammadie, Frode og Sissel Haavaag.



Fotballgruppe for menn
Tid: onsdager
Hovedansvarlig; Antonio Cassese Eikaas.



Kles- og utstyrslager & utdeling av brød
Tid: innsamling og utdeling hver uke ved behov (kontinuerlig arbeid).
Hovedansvarlige; Alinde Brenne og Lillian Slåtvik



Ekstra aktiviteter/feiringer
Aktivitetene vi har hatt i vinter er: juleverksted, nyttårsfeiring, og innsamling –og
utdeling av 80 julegaver. Vi ønsker å kunne arrangere flere aktiviteter og feiringer i
2017/2018, som festkvelder med internasjonal mat, musikk og dans.
VI ØNSKER OGSÅ Å ARRANGERE:





Sosiale og pedagogiske turer
Vi ønsker å ta flyktningene (de som er med på ÅPENT HUS, på norsktreningen på
tirsdager og på fotballgruppa) med på sosiale og pedagogiske turer, som f.eks: båttur
til Ny Hellesund, Gimle Gård, bowling, og på fotballkamp.
Julemarked
Vi planlegger en julemarked i slutten av november der Søgnes innbyggere blir invitert
til å se og kjøpe håndarbeid som våre brukere har laget selv, og spise mat fra mange
verdens land. Dette er en god måte for flyktningene å vise fram sine ressurser og sin
kultur.

DETTE ER HVA VI ØNSKER Å SØKE MIDLER TIL:
Undervisningsmateriell (bøker, konkretiseringsmateriell)
Midler til turer –sosialt og pedagogisk
Uteleker (sandkasse, rusjebane)
Midler til ekstra aktiviteter og feiringer
Komfyr til matlaging
TOTALT

15 000 kr
30 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
7 000 kr
77 000 kr

VEDLEGG 1
Søgne Kommune har gitt uttrykk for flere utfordringer når det gjelder
integrering. Disse er beskrevet i «Helhetlig plan for bosetting og inkludering av
flyktninger 2016-2019.»
Vi ønsker å bidra til å møte disse utfordringer:
1. Ikke nok språk- og praksisplasser. Vi kan tilby språkpraksis plasser og
arbeidstrening: matlaging, assistent lærer, vasking.
2. Økende radikalisering. Vi ønsker å være et forebyggende tiltak ift. økende
radikalisering i Norge. Vi blir kjent med hverandre og skaper relasjoner.
3. Ikke tilfredsstillende skoletilbud for «de som faller utenfor» på Birkelid. Vi tilbyr
undervisning av kvalifiserte lærere, også for de som av ulike grunner (fysisk, eller
psykisk) ikke er på Birkelid.
4. Mangel på språkarena -for få deltar i kultur og fritidsaktiviteter. Vi tilbyr en
språkarena, og hjelper våre brukere til å delta i kultur og fritidsaktiviteter.
5. Utfordringen etter avslutning på introduksjonsprogram hvis de ikke har jobb å gå
til. Norsk kunnskapene er for svake. Vi tilbyr en trygg arena der innvandrere kan
bruke sine ressurser, og øve på sine norsk kunnskaper.
6. Komme i kontakt med lag og forener. Vi hjelper flyktningene til å bli kjent med
kulturlivtilbud og fritidsaktiviteter som finnes i kommunen.

Fra: Alie Roland[alie.roland@gmail.com] Sendt: 29.08.2017 15:22:08 Til: Postmottak Tittel: Søknad til frivillige
organisasjoner, Salemsveien 2 LIV
Hei!
Vi vil igjen takke for de 50 000 kr vi ble tildelt av kommunen i vår. Disse har blitt brukt til bl.a et parsellhageprosjekt
ved Salemsveien 2. Jeg sender snart en enkel rapportering på nøyaktig hva midlene har blitt brukt til.
Vi har blitt oppfordret til å søke på de resterende midlene som formannskapet i Søgne Kommune ønsker å tildele
frivillige organisasjoner som har et formål som vårt.
Vi ser at vi møter et stort behov blant flytninger og innvandrere som har blitt bosatt i kommunen. Det er fullt hus nesten
hver dag vi har åpent! Flyktningene blir flinke i norsk og blir fortere integrert i lokalsamfunnet som et resultat av vårt
arbeid.
Jeg sender dere en enkel søknad med vedlegg.
Tusen takk for at dere vurdere å støtte oss. Vi er avhengig av slikt støtte for å kunne gi flyktningene et godt tilbud.
Mvh. Alie Roland
Prosjektleder, Salemsveien 2 LIV

Innsendt: 31.08.2017 12:36
Ref.nr: NHUYOZ

Søgne kommune
Posboks 1051
4682 Søgne
Telefon: 38 05 55 55
E-post: postmottak@sogne.kommune.no
Hjemmeside: http://www.sogne.kommune.no

Kulturformål - søknad om tilskudd
Opplysninger om søker
Type søker

T Forening / organisasjon / enkeltpersonforetak
o Person
Orgnr.

984285574

Forening/organisasjon

Stiftelsesår

Søgne Menighetsforening

Adresse

Eikeveien 174/177

Postnr.

Poststed

4640

SØGNE

E-postadresse

Telefon

Sognemenighetssenter@gmail.com

91109520

Tilknyttet fylkesorganisasjon

Bankkonto

3090 14 33190

Tilknyttet landsorganisasjon

Internettadresse

Styrets sammensetning
Styrets leder

Jan Olav Brufjell
Adresse

Eikeveien 10

Postnr.

Poststed

4640

Søgne

E-postadresse

Telefon

jobrufjell@gmail.com

91109520

Kasserer

Torgeir Hareland
Adresse

Toftelandsveien 104

Postnr.

Poststed

4640

Søgne

E-postadresse

Telefon

torgeir@hortemo-hareland.no

90956317

Undergrupper
Betegnelse undergruppe

Kontaktperson

Telefonnr.

Betegnelse undergruppe

Kontaktperson

Telefonnr.

Betegnelse undergruppe

Kontaktperson

Telefonnr.

Betegnelse undergruppe

Kontaktperson

Telefonnr.

Aktiviteter
Foreningens/gruppens aktiviteter

Hyppighet per år

Antall ledere

Foreningens/gruppens aktiviteter

Hyppighet per år

Antall ledere

Foreningens/gruppens aktiviteter

Hyppighet per år

Antall ledere

Foreningens/gruppens aktiviteter

Hyppighet per år

Antall ledere
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Antall medlemmer
Antall aktive medlemmer

246
Antall passive medlemmer
Antall medlemmer ikke bosatt i Søgne

2
Antall nye medlemmer siste år

6

Medlemsgrupper og kontingent
Antall u. 12 år

Kontingent

Beløp (under 12 år)

Antall 13-19 år

Kontingent

Beløp (13-19 år)

Antall 20-65 år

Kontingent

Beløp (20-65 år)

200
Antall over 65 år

Kontingent

Beløp (over 65 år)

200
Ant., familie

Kontingent

Beløp (familie)

Sum

0

Velg søknadstype
Type tilskuddsordning

o Driftstilskudd
o Utstyrstilskudd
o Arrangementstilskudd
T Prosjekttilskudd
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Prosjekttilskudd (opplysninger)
Et prosjekt går vanligvis over en tidsperiode, med klar oppstartsdato og avslutningsdato.
Prosjekttilskudd kan ytes til for eksempel festivaler, større idettsstevner, medieutgivelser, litteraturdager, teaterspill, større utstillinger,
utviklingsprosjekter, lederopplæring, flerkulturelt mangfold, integreringstiltak for funksjonshemmede eller kulturminneverntiltak.
I søknaden skal det føres opp en egenandel. Dugnad regnes ikke som egenandel.
Etter at prosjektet er ferdig, skal det leveres prosjektrapport og regnskap til Enhet for kultur.
Regnskap og prosjektrapport må være Enhet for kultur i hende innen 1. november, dersom ikke annet er avtalt.
Manglende regnskap og rapport vil føre til at prosjekttilskuddet bortfaller etter 1.11.
Beskriv prosjektet det søkes tilskudd til

Søgne menighetsforening har sin virksomhet i Eikeveien 177. Vi eier en Bu nede ved elva som trenger restaurering.
Formål/hensikt med prosjektet

Prosjektets målgruppe

Formålet med

Alle alderstrinn

Tid for gjennomføring av prosjektet:
Fra (dato)

Til (dato)

01.10.2017

31.08.2018

Samarbeidspartnere

Frivillige medlemmer av foreningen

Søknad om prosjekttilskudd (budsjett)
Prosjektkostnader i søknadsåret:
Utgifter til (beskriv)

Kr

materieler

120 000

Utgifter til (beskriv)

Kr

Utgifter til (beskriv)

Kr

Utgifter til (beskriv)

Kr

Utgifter til (beskriv)

Kr

Sum prosjektkostnader

120 000
Finansiering prosjektet i søknadsåret:
Egne midler
Tilskudd fra andre

Kr

40 000
Kr

40 000

Andre inntekter, beskriv

Kr, andre inntekter

Andre inntekter, beskriv

Kr, andre inntekter

Andre inntekter, beskriv

Kr, andre inntekter

Andre inntekter, beskriv

Kr, andre inntekter

Prosjekttilskudd fra Søgne kommune

Kr

40 000

Sum prosjektfinansiering

120 000
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Vedlegg
Siste års reviderte/godkjente regnskap

Ettersendes

T per post
Budsjett for søknadsåret

Ettersendes

T per post
Andre aktuelle vedlegg kan f.eks. være:
Årsberetning
Presseomtale
Detaljert beskrivelse av kulturarrangement
Detaljert beskrivelse av prosjekt
Andre vedlegg:
Vedleggsbenevnelse

Last opp vedlegg

Ettersendes

o per post
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