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NYHETSBREV KIF Hva er dette lurer nok mange på. KIF står da for 

Kultur, Idrett og friluftsliv. Dette er et nyhetsbrev vi i kulturavdelingen 

ønsker å formidle til lag, foreninger og frivillige. Vi har ambisjon om 

en gang i måneden. Vi vil nok bruke noe tid på å forme dette 

nyhetsbrevet, med innhold, format og videre – Men har store 

forhåpninger at dette skal bli en god måte å formidle mye info vi 

mener dere har nytte av og bør vite. Kom gjerne med innspill til oss 

om hva dere tenker om hva nyhetsbrevet bør inneholde. 

Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av 

koronavirus.  Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg? Det 

er flere tiltak som allerede er på plass. Kulturdepartementet gir her en 

samlet oversikt over hva regjeringen gjør og hvor dere skal henvende 

dere for å få svar når det gjelder de ulike ordningene. Les mer her. 

FOKUS
HVEM JOBBER I KULTURAVDELINGENS 
ADMINISTRASJON I fokus denne gangen er hvem 
som jobber i Hustadvika sin kulturavdeling. 

Hanne Brakstad | Kultursjef

Overordnet ansvar, 

Ragnhild Aas | Rådgiver
Friluftsliv og reiseliv. Jobber med friluftsliv og 

tilrettelegging. Plan.

Friluftsrådet, Stikk ut, Aktiv på Dagtid, 

spillemidler.

Anne Holen Helseth | Konsulent
Leiar Hustadvika Frivilligsentral. Organiserer ulike 

møteplassar, besøksvenner, kulturelle 

spaserstokk, dialekt T-skjorter, babylabber, 

kulturminnevandringar, digihjelpa, 

julegåveaksjonen, kulturminner, bygdebokarbeid, 

redaktør i årboka Gammalt frå Fræna og Eide. 

Emelie Langnes Holden | Konsulent

Idrett og ungdom. Jobber med utleie av Eide 

og Frænahallen, Idrettsrådet, Plan 

ungdomsrådet, UKM, bibliotekar,  

spillemidler.

Anne Husøy | Biblioteksjef

Er ansvarlig for Hustadvika bibliotek, med 

avdeling i Elnesvågen og på Eide. 

Kulturenheten i Hustadvika kommune. Hvordan få tak i oss:

Bruk e-post og telefon eller videomøte på Teams. Vi forsøker å 

opprettholde ordinær drift så langt det er mulig. 

Vi vet imidlertid at kulturlivet i Hustadvika er «satt på hold». Det er 

krevende på mange måter, men sammen klarer vi å komme oss gjennom 

dette! 

Vi ønsker å være en ressurs for vårt nettverk, og i dette aller første 

Nyhetsbrevet i Hustadvika kommune, så gir vi informasjon om 

ressurssider fra Hustadvika kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune 

og Kulturdepartementet. Følg ellers med på nettsidene til Norsk 

Folkehelseinstitutt og Hustadvika kommune for å få riktig og oppdatert 

informasjon som er relevant for hele samfunnet vårt. 

Biblioteket holder stengt inntil videre. Men det er nå mulig å låne bøker 

etter avtale. Les mer her hvordan. 

Frivilligsentralen holder stengt 

inntil videre Kulturskolen er 

stengt inntil videre 

Kommunen anmoder alle 

samfunnshus om å avlyse alle 

arrangement og holde stengt 

inntil videre Kommunen 

anmoder om at alle 

fritidsaktiviteter avlyses 

omgående. Dette gjelder idrett, 

korps, kor og samlinger blant 

alle frivillige organisasjoner

https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/innsiktsartikler/sviktende-inntekter-i-kulturlivet-idretten-og-frivillig-sektor-pa-grunn-av-koronavirus.-hvilke-tiltak-finnes-og-hvor-kan-du-henvende-deg/id2694776/
https://mrbiblioteket.no/hustadvika/Fraena-folkebibliotek/Om-biblioteket/Aktuelt/Gladmelding-fraa-biblioteket?fbclid=IwAR3H9r-4ZCmmhNvj2M4PIDbiM651LwUfsy6PWKtDY4eJImzIvnQQBlG1xfA


ULIKE MIDLER DERE KAN SØKE:

Strakstiltak grunnet koronautbruddet, Gjensidigestiftelsen. Søknadsfrist: 
Fortløpende. Det kan søkes om støtte til strakstiltak, utstyr eller andre tiltak 

som bidrar til å redusere de negative konsekvensene av Korona-tiltakene for 

sårbare grupper.

Rekruttering, opplæring, organisering og ivaretagelse av frivillige som gjør en 

ekstra innsats i forbindelse med koronautbruddet. Trykk her for søknadsskjema 

og info. 

Tilskudd til skilting, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminne, kulturmiljø og 

friluftsområde Søknadsfrist 22 april. Prioriterte tiltak:Tiltak som kombinerer 

tilrettelegging for friluftsliv og formidling av kulturminne. Trykk her for 

søknadsskjema og info. 

Driftstilskudd til frivillige organisasjoner/amatørkultur. Søknadsfrist 1 april. 

Først og fremst rettet mot regionale organisasjoner/fylkesledd. Trykk for 
søknadsskjema og info. 

Idrettsstipend Søknadsfrist 15 april. 

Unge idrettsutøvar mellom 16 og 23 år, som kan vise til gode prestasjonar 

innan idrett, kan no søke stipend. Dette gjeld også klubbar i fylket som kan 
vise til god drift og høgt aktivitetsnivå. Trykk her for søknadsskjema og info.

Tilskudd til frivillig verksemd. Søknadsfrist 4 april. 

Styrke grunnlaget for vidareutvikling av eksisterande kulturaktivitet og 

stimulere frivillig engasjement, mangfald og kvalitet i kulturlivet og 

folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal, samt å stimulere nettverksbygging og 

samhandling mellom offentleg, privat og frivillig sektor. Trykk her for 

søknadsskjema og info. 

Ungdomsmidlene. Søknadsfrist 1 april. Tilskuddet skal bidra til 

ungdomsengasjement og skal gå til alternative ungdomsaktivieter som ellers 
ikke får støtte med fylkeskommunen. Trykk her for søknadsskjema og info. 

Kunstnarstipend. Søknadsfrist 1 april. Kunstnarar frå alle kunstuttrykk kan søke 

om stipend. Det blir delt ut eit arbeidsstipend på 200 000 kr til visuell kunst, 

og eit for alle kunstfelt. 600 000 kr blir delt ut til stipend innan alle 
kunstsjangrar. Trykk her for søknadsskjema og info. 

OPPSTART AV HALLKARTLEGGING OG POLITISK ARBEID Emelie M. 

Langnes Holden har fått ansvar for utleie av Eidehallen og 

Frænahallen, og skal nå jobbe fremover med å kartlegge og skrive 

politisk sak  om hallene. Her vil det etter hvert legges opp til at 

frivillige skal kunne få komme med innspill. Som vi vil Annonsere. 

Det er ønskelig at dette arbeidet blir ferdig  iløpet av sommeren 

2020,  og opp til politisk behandling høsten 2020. 

17. Mai 17. mai komiteen er i gang med å skissere ulike løsninger 

for 17. mai feiringen. Vi kommer tilbake med mer informasjon med 

det første. 

Sjekk ut alt vi i kultur jobber med, her 

finner du mye informasjon, og all 

kontakt info til de ansatte. 

Oversikt over kultur og oss ansatte. 

Hjemmeside | Instagram | Facebook

Helsedirektoratet har besluttet forbud og stenging av 

idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs 

og utendørs. NFF ser at dette tolkes ulikt og har derfor bedt 

Helsedirektoratet om å presisere denne bestemmelsen, for 

eksempel med hensyn til egentrening på fotballbaner. Inntil dette 

er presisert oppfordrer NFF at alle fotballbaner stenges i Norge, 

sier Terje Svendsen, president i Norges Fotballforbund.  Les mer 

om presiseringene her. 

Kommunalsjefen for Helse og velferd Jan Morten Dale sier at ut 

fra anbefalingene er det i Hustadvika gitt tillatelse for maks 5 

personer på banen, men med 1 meters avstand. En må derfor 

unngå trening/aktiviteter med nærkontakt. 

Stikk Ut og rydd. Bli med på ryddedugnaden!. Rydd strender og 

vassdrag og motta kr 100 pr. innlevert sekk. En perfekt aktivitet 

som gagner miljøet hvor både enkeltpersoner, men også dere lag, 

organisasjoner og frivillige kan gjøre som dugnad å tjene penger. 

Gå inn her og bestill pantellapper. 

Utsatt frist for forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift.

Utsatte betalingsfrister for forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift 

pga koronautbruddet. Utsatt frist for betaling av forskuddsskatt. 

Forskuddsskatt personlig forfall 15. mars har utsatt innbetaling til 

1. mai. Les mer her og les. 

https://www.gjensidigestiftelsen.no/stotte-til-korona-tiltak/
https://www2.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=1472&Cookie=0
https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=1489&Cookie=0
https://mrfylke.no/tilskot-prisar-og-stipend/idrettsstipend-til-unge-utoevarar-og-klubbar-i-fylket
https://mrfylke.no/tilskot-prisar-og-stipend/frivillighet-idrett-og-folkehelse/tilskot-til-frivillig-verksemd
https://mrfylke.no/tilskot-prisar-og-stipend/ungdom/ungdomsmidlane
https://mrfylke.no/tilskot-prisar-og-stipend/kunstnarstipend/kunstnarstipend
https://hustadvika.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/ung/
https://www.facebook.com/Hustadvika.kommunen
https://www.instagram.com/hustadvika.kommune/
https://hustadvika.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/ung/
https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/nff-ber-om-avklaring-fra-helsedirektoratet/?fbclid=IwAR02rCmHFy0Sn6jPtTujoJ2ivy8LbA2fnUuCdAY3oGNsvq1QUTjBA56x4sE
https://stikkutogplukk.no/
https://hustadvika.kommune.no/aktuelt/utsatte-betalingsfrister-for-forskuddsskatt-og-arbeidsgiveravgift-pga-koronautbruddet.36983.aspx

