
Inderøy kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Styret for næringsfondet
Møtested: 3. etasje, Inderøyheimen

Dato: 17.06.2009

Tidspunkt: 15:10  -  15:20

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Rep. Navn Rep.
Eva Pauline Hedegart SP Harald Ness AP
Ole Tronstad SP Ida Stuberg SP
Leif Hjulstad SP Terje Arnevik H

Laila Roel AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Rep. Navn Rep.
Jostein Gjermstad, møtte ikke FRP
Margareth Halle SV

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Rep.

Merknader

Dessuten møtte:
Navn
Jon Arve Hollekim Rådmann



Underskrifter:

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

______________________ ______________________ _______________________

Sakliste

Utvalgs-
saksnr Innhold

Untatt
off.

Saker til behandling

PS 5/09 Søknad til Næringsfondet fra Yngve Henriksen (Rockegården)
PS 6/09 Næringsfondet: Valg av tilbyder for gjennomføring av 

forprosjekt "Innsats Inderøy" (samfunnsutviklingsprosjekt for 
Inderøy)

X



Saker til behandling

PS 5/09 Søknad til Næringsfondet fra Yngve Henriksen (Rockegården)

Rådmannens forslag til vedtak

Styret for næringsfondet i Inderøy innvilger Yngve Henriksen (Rockegården) inntil kr 40.000 i 
tilskudd til trådløse mikrofonsystemer, høytalerrigg, sceneeffekter og riggeutstyr, lyskastere og 
en del mindre teknisk utstyr. Total godkjent kostnadsramme er kr 200.000, jamfør søknad. 
Innvilget tilskudd kan ikke overstige 20 % av faktiske kostnader i prosjektet.

Behandling i Styret for næringsfondet - 17.06.2009 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Styret for næringsfondet - 17.06.2009:

Styret for næringsfondet i Inderøy innvilger Yngve Henriksen (Rockegården) inntil kr 40.000 i 
tilskudd til trådløse mikrofonsystemer, høytalerrigg, sceneeffekter og riggeutstyr, lyskastere og 
en del mindre teknisk utstyr. Total godkjent kostnadsramme er kr 200.000, jamfør søknad. 
Innvilget tilskudd kan ikke overstige 20 % av faktiske kostnader i prosjektet.

PS 6/09 Næringsfondet: Valg av tilbyder for gjennomføring av forprosjekt "Innsats 
Inderøy" (samfunnsutviklingsprosjekt for Inderøy)

Ordførerens forslag til vedtak

Det bevilges kr 40.000 fra Inderøy kommunes næringsfond til gjennomføring av et forprosjekt 
knyttet til Innsats Inderøy – samfunnsutviklingsprosjekt for Inderøy. Bevilgningen skal dekke kr 
25.000 eks. mva i honorar til Trøndelag forskning og utvikling (TFU) som er valgt til å 
gjennomføre forprosjektet, samt eventuelle møtekostnader m.v. som måtte påløpe i 
forprosjektfasen. 

Behandling i Styret for næringsfondet - 17.06.2009:

Møtet var lukket under behandlingen.

Rådmannen fratrådte møtet.

Avstemming:

Ordførerens forslag enstemmig.



Vedtak i Styret for næringsfondet - 17.06.2009:

Det bevilges kr 40.000 fra Inderøy kommunes næringsfond til gjennomføring av et forprosjekt 
knyttet til Innsats Inderøy – samfunnsutviklingsprosjekt for Inderøy. Bevilgningen skal dekke kr 
25.000 eks. mva i honorar til Trøndelag forskning og utvikling (TFU) som er valgt til å 
gjennomføre forprosjektet, samt eventuelle møtekostnader m.v. som måtte påløpe i 
forprosjektfasen. 


