
 
 
 
 
 

 
 
 

Retningslinjer for tildeling av kultur- og aktivitetsmidler Lyngdal kommune.  

Gjeldende fra 2020.  

 

Midlene fordeles skjønnsmessig ut fra følgende kriterier:  

- Kultur- og aktivitetsmidlene skal stimulere til variert aktivitet og mangfold av tilbud i 

kommunen.  

- Kultur- og aktivitetsmidlene kan tildeles lag og foreninger, stiftelser, velforeninger og 

museum, med sin virksomhet i Lyngdal kommune.   

- Lag og foreninger, samt lekemiljø/ velforeninger i Lyngdal kommune som har sitt arbeid 

rettet mot barn og unge vil bli prioritert, men lag/ foreninger som har sitt virke rettet 

mot andre målgrupper kan også søke. 

- Medlemstall. 

- Aktivitet.   

 

Det kan søkes om kultur- og aktivitetsmidler til:  

- Drift, styrking og vedlikehold av eksisterende arbeid.  

- Leke- og aktivitetsområder. 

- Særlige tiltak og enkeltarrangement. 

- Oppstartsmidler til nyetablerte organisasjoner innenfor målgruppen.   

Krav til søknad:  

- Søkere må være registrert i kommunens lag og foreningsregister for å kunne søke om 

kultur- og aktivitetsmidler. 

- Begrunnelse for søknadssum og beskrivelse av hvordan midlene tenkes brukt. 

- Søknad må fylles ut elektronisk på Lyngdal kommunes hjemmesider.  

- Det må oppgis antall medlemmer under, og over 18 år. 

- Alle felt i søknadsskjema må fylles ut.   

- Søknader må være levert innen utløpt søknadsfrist.   

- Søknader som ikke oppfyller kravene gitt i retningslinjer for kultur- og aktivitetsmidler 

vil ikke bli vurdert.  

 

Generelle bestemmelser:  

- Kultur- og aktivitetsmidlene lyses ut på høsten. 

- Lag og foreninger/ idrettslag som har flere undergrupper, skal sende inn en felles 

søknad og selv fordele tildelte midler videre internt. 

- Det er utvalg for kultur og samskaping som vedtar fordeling.     

- Rammen for kultur- og aktivitetsmidler settes hvert år i budsjettet for Lyngdal 

kommune.  

- Foreninger, lag og organisasjoner som søker og mottar tilskudd fra Lyngdal kommune 

forplikter seg til å jobbe for å fremme likestilling, mangfold og inkludering og motvirke 

alle former for diskriminering. 

- Retningslinjene revideres ved behov av utvalg for kultur og samskaping.  


