Retningslinjer for tilskudd til skolekorps
1. Formål
Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for stabilitet og utvikling for korpsene i
Kristiansand. Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå målsettingene i Kristiansand
kommunes kulturstrategi.
2. Hva det gis tilskudd til
Det gis tilskudd til utgifter som husleie, instruktører, instrumenter, noter, reise, rekrutteringsarbeid,
kursing, konserter med mer.
3. Hvem det kan gis tilskudd til
Skolekorps i Kristiansand
 Korpset må ha lovlig valgt styre, egne vedtekter og gjennomført årsmøte


Korpsets medlemmer må betale årskontingent



Korpset skal ha minimum 15 øvelser per år for å være støtteberettiget.

4. Hvem det ikke gis tilskudd til
 Voksenkorps skal primært søke aktivitetstilskudd fra Tilskudd til kunst og kulturformål


Studentkorps



Bedriftskorps

5. Søknadsfrist
1. april hvert år
6. Krav til søknaden
Gjeldende elektronisk søknadsskjema skal benyttes. Følgende vedlegg må sendes med i
søknadsskjemaet:
 Årsrapport/årsregnskap


Medlemsliste



Aktivitetsskisse/handlingsplan



Budsjett

7. Saksbehandling
a) Tilskudd blir fordelt på følgende måte:
- Grunntilskudd til hvert enkelt korps (20 % av budsjettposten)
- Medlemstilskudd basert på antall medlemmer (70 % av budsjettposten)
- Ekstratilskudd etter en skjønnsmessig vurdering (10 % av budsjettposten)
b) I vurderingen av ekstratilskudd blir det lagt vekt på profesjonalisering og styrking av det
musikkfaglige arbeidet i korpsene og formalisering av samarbeid korpsene i mellom.
c) Kulturstyret vedtar fordelingen av tilskuddene til skolekorps.
d) Innvilget tilskudd utbetales innen tre uker etter at vedtak er fattet.
e) Avslag på søknad om tilskudd kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.
Eventuell klage må sendes Kulturdirektørens stab innen tre uker etter at avslagsbrev er
mottatt.
8. Krav til mottaker av tilskudd
Tilskudd gis under forutsetning av at driften gjennomføres i samsvar med søknaden.
Ved vesentlige endringer skal saksbehandler i kommunen kontaktes umiddelbart.
Støtten fra Kristiansand kommune skal synliggjøres i informasjonsmateriell og lignende.
Spørsmål angående tilskuddsordningen og utfylling av søknad kan rettes til Kulturdirektørens

