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Møtedato: 24.11.10

Møtestad: Slidretun

Arkiv nr: 132

Søknad om tilskot - Stølsfestival
Stølsfestivalen v/Inger Hovengen søkjer i brev datert 5.7.10 om tilskot til festivalen:
Stølsfestivalen 2010 nærmer seg, og arbeidsgruppa for Stølsfestivalen 2010 tillater seg igjen å søke om
bidrag til festivalen. Målet er at festivalen skal bli sjølbærende, og vi nærmer oss, men trenger også i år
bistand fra lokalt næringsliv. Festivalen har de siste par årene hatt en formidabel økning i besøkende, og vi
er ikke lenger i stand til å gjennomføre festivalen bare på dugnad. Så i år ser vi oss nødt til å leie inn lokale
lag og foreninger til å bistå oss i gjennomføringen.
Stølsfestivalen 2010 skal vera 30.juli – 1.august. Festivalen er en festival med fokus på stølsliv.
Stubbesetstølen skal m.a. ha aktivitetar som ysting, kinning….Det skal vera dyr og eit yrande ”stølsliv”. Vi
øker fokuset på aktiviteter for unger. Vi ønsker å lære unger om gamle skikker og håndverk. I år blir det
gratis tøvekurs for ungene.
Vi tillater oss å søke om kr. 10.000,- i tilskudd til festivalen
Fjellstyret har gjeve tilbakemelding om at søknaden blir teke opp til behandling når det er lagt fram
rekneskap for festivalen.
Stølsfestivalen v/Kari Folinglo skriv i e-post den 16.november:
Det vises til tidligere sendte søknad om støtte til Stølsfestivalen 2010. Stølsfestivalen skal har vært og skal
være en festival i Vaset for å bidra til å øke aktivitetene og tilbudet for såvel hyttefolk som fastboende. For å
utvikle festivalen videre er viktig at "alle i Vaset" bidrar både ved dugnad og med økonomisk støtte til
Festivalen. Vi ønsker at et evt. overskudd fra Stølsfestivalen bidrar til videre "forskjønnelse" og utvikling av
Vaset-området.
Rekneskap er lagt ved søknaden og viser eit overskot på kr 1355,50.
Vedtak:
Fjellstyret finn ikkje å kunne gi tilskot til tiltaket.
Vedtaket er einstemmig.
Vestre Slidre fjellstyre den 24.11.10

Harald Ranum
sekretær
Utskrift: Stølsfestivalen

