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Frist for avholdelse av årsmøter i idrettslag utsettes til 15. juni. Som følge 

av utviklingen av situasjonen knyttet til korona viruset, har NIFs 

generalsekretær besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å 

avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni.

Idrettsforbundet har her samlet en rekke spørsmål og besvart de. 

Idrettslag kan, som følge av den ekstraordinære koronasituasjonen, beslutte 

å ikke avholde årsmøter med fysisk oppmøte, men i stedet gjennomføre 

disse på annen måte. Som et tiltak for å hjelpe idrettslagene med å 

gjennomføre styremøter og årsmøter digitalt, tilbyr NIF idrettslagene å 

benytte Idrettens Office 365 pakken kostnadsfritt ut juni. Trykk her for mer 

info, og for å bestille officepakken slik at dere kan holde årsmøtet digitalt. 

Møre og Romsdal Idrettskrets har kort sammenfattet hvordan å holde et 

digitalt årsmøtet. Trykk her for veiledningen. 

FOKUS STIKK UT
Mange lag og foreninger, samt frivillige bidrar til å gjøre Stikk Ut 

mulig, mange spør nå hva som vil skje med årets sesong. 

Friluftsrådene har planlagt følgende tiltak i forbindelse med 

koronaepidemien; -Postkassene med turbøker og kodekort kan 

være en smittekilde. Derfor har vi valgt å ikke  legge ut turbøker 

i postkassene. Kodene skal festes godt synlig på utsiden av alle 

postkassene slik at ingen behøver å røre ved disse. 

Vi mener Stikk UT! vil være et godt tiltak for å få folk ut på tur, 

også under rådende omstendigheter. Helseministeren har ved 

flere anledninger uttrykt viktigheten av å ta vare på egen fysisk 

og psykisk helse og har anbefalt folk å ta seg en tur ut i skogen. 

Men vi må passe på å holde avstand til hverandre og følge de 

råd og informasjon som helsemyndighetene til enhver tid gir. 

Se Stikkut.no for detaljerte turbeskrivelser.

Og vil du kanskje gå en annen tur enn årets Stikk Ut turer, så har 

fylket laget en kjempe oversikt over mange turer på

Morotur.no.

Hustadvika bibliotek er dessverre stengt. Biblioteket er stengt inntil videre 

pga smitteverntiltak i forbindelse med korona-epidemien. Det vil si at 

biblioteket er stengt for besøkende, vi låner ikke ut lokaler til 

møtevirksomhet og vi har avlyst alle arrangement inntil videre.

Men kommuneoverlegen har gitt oss lov til å låne ut bøker på bestilling. 

Det vil si at alle våre lånere kan bestille bøker fra oss på telefon eller e-

post. Vi finner fram bøkene og låneren kommer og henter til avtalt tid 

utenfor inngangsdøra til biblioteket.

Vi kan i denne perioden ikke låne bøker fra andre bibliotek, og vi har heller 

ikke transport mellom våre egne avdelinger. Bøker som befinner seg på 

Eide må hentes på Eide, og bøker som står i Elnesvågen må hentes der.

Det er mulig å levere inn bøker du vil bli kvitt i innleveringsluka, men det 

er ikke nødvendig. Alt utlånt materiell, både vårt eget og det vi har lånt inn 

fra andre bibliotek, kan beholdes til vi åpner igjen. Innleverte bøker blir 

satt i en ukes karantene før de kan lånes ut igjen.

Se mer info her:

1. Jendemsfjellet

2. Elnestangen

3. Tornes Tursti

4. Kyststien i Bud

5. Nordneset Kyststi 

6. Skaret natursti

7. Lågheia

8. Kvannfjellet

9. Raudtua

10. Rødsetåsen

11. Snøtind

12. Seterfjellet

13. Blåfjellet

14. Halåssetra

15. Hågå rundt

16. Vågen rundt

17. Lyngstadfjellet

18. Lysløypa på Eide

19. Stortua
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https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/frist-for-avholdelse-av-arsmoter-i-idrettslag-utsettes-til-15.-juni/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/moreogromsdal/nyhet/2020/na-kan-idrettslagene-gjennomfore-digitale-arsmoter-gratis/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/moreogromsdal/nyhet/2020/hvordan-gjennomfore-digitalt-arsmote-i-praksis/
https://www.stikkut.no/
https://morotur.no/?lat=62.82505561&lng=7.6272583&zoom=8
https://mrbiblioteket.no/frana/Fraena-folkebibliotek/Om-biblioteket/Aktuelt/Gladmelding-fraa-biblioteket


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. 

Istadfondet - Det gis støtte til kulturformål, herunder idrett

Søknadsfrist: 1 mai. Det gis støtte til lag og organisasjoner med geografisk 

tilknytning til kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund og Molde.

Tiltak som er rettet mot barn og unge prioriteres.

Tiltak som mottar støtte skal profilere Istad på en positiv og synlig måte. 

Istadfondet tildeler midler pr. kommune i samarbeide med kultursjefen i 

kommunen, slik at vi kan vurdere søknaden med lokalkunnskap. Når en søker 

må en angi kommunetilknyting. Trykk her for søknadsskjema og mer info.

Tilskudd tl konsertstøtte. Søknadsfrist: 15 mai. Dette er et tilskudd til 

kulturarragamenter der det profesjonelle og det frivillige musikklivet 

samarbeidet om fremføring på scenen, der formidlingen av musikk er 

hovedmålet. Tilskuddet er rettet mot ikkje komersielle arrangører, og gjelder 

alle arragamenter som er utlyst og tilgjengelig for allment publikum.  Trykk her 

for søknadsskjema og for mer info. 

Tilskudd til Møremusikkordningen. Søknadsfrist 15 mai. Møremusikkorningen

er en profesjonell musikkordning som skal sikre gode musikktjenester til 

kulturlivet i Møre og Romsdal. Arrangører kan søke på tilskudd å få delevis

dekt kostnadene med å engasjere profesjonelle musikere. De som kan søke på 

disse er konsertarrangører, lag og organisasjoner, lokale næringslivet, 

festivalarrangører og det frivillige musikklivet.  Trykk her for søknadskjema og 

for mer info. 

Tilskudd frivillig virksomhet. Søknadsfrist 5 mai. Formålet er å videreutvikle og 

styrke eksisterende kulturaktivitet og stimulere frivillige engasjement, mangfold 

og kvalitet i kulturlivet og folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal. Og stimulere 

til nettverksbygging. En kan søke til aktivitet med regionalt nedslagsfelt. Trykk 

her søknadsskjema og for mer info. 

Covid-19 – Orientering om Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger 

om idrettsaktivitet. Følgende arrangementer er forbudt:

kulturarrangementer hvor personer fysisk møtes idrettsarrangementer og 

organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs hvor personer fysisk 

møtes. Forbudet gjelder for hele landet med mindre annet særskilt blir 

bestemt. Se "Veiledning" for informasjon om hvordan forbudet skal forstås 

når det gjelder idrettsaktivitet.

Varighet

Regjeringen har besluttet at forbudet mot kultur- og idretts- og andre 

arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil 

gjelde frem til 15. juni. Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når 

Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.

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

Lag og foreninger som vanligvis arrangerer 17. mai 

INFORMASJON OM 17. MAI 2020 

Forbudet mot kultur- og idrettsarrangement som ikke kan ivareta 

kravet om 2 meters avstand, gjelder fram til 15. juni. 

Det vil si at vi feirer 17. mai på en anerledes måte i år. 

Det blir ikke en tradisjonell feiring der vi samles i grendahus og 

skoler eller 17. mai tog. 

Borgertoget og festforestillingen i Frænahallen er avlyst.

Vi vet at det vil få økonomiske konsekvenser for mange av dere. Vi 

har derfor tatt initiativet til et tiltak vi håper kan hjelpe litt:

Vi oppfordrer alle lag og organisasjoner som har arrangøransvar 

17. mai om å sende oss sitt Vipps-nummer/kontonummer. 

Når vi sender ut 17. mai programmet vårt, så legger vi samtidig ut 

dette nummeret og oppfordrer folk til å gi et Vipps-bidrag til deres 

organisasjon. «Vipps en 50 lapp for virtuell kake og kaffe». 

Send info til kultursjefen Hanne Brakstad på mail: 

hanne.brakstad@hustadvika.kommune.no

17. mai komiteen vil lage en alternativ digital festforestilling, med 

flaggheising, taler og musikk. 

Det digitale programmet vil vi presentere senest 8. mai. 

Fotograf: Eva Frisnes

A

Kommunale tilskuddsmidler. Disse vil lyses ut til høsten 2020. 

Mer info vil komme her i nyhetsbrevet, kommunens 

hjemmeside og facebook. 

https://www.gjensidigestiftelsen.no/stotte-til-korona-tiltak/
https://www.istadkraft.no/istadfondet
https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=1587&Cookie=0
https://mrfylke.no/tilskot-prisar-og-stipend/festivalar-konsertar-og-kulturarrangement/moeremusikarane-frilans
https://mrfylke.no/tilskot-prisar-og-stipend/frivillighet-idrett-og-folkehelse/tilskot-til-frivillig-verksemd
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur/forbud-mot-enkelte-kultur-og-idrettsarrangementer
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/
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