
 

Emne: Høringsnotat vedr. fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og 
humanitære organisasjoner.  
 
Fra Espa og Tangen Musikkorps.  
 
Hei. 
  
Vi er et lite korps som har tilhold i en liten bygd, med ca. totusen husstander.  
Vi var tidligere to korps, men økonomien og rekrutteringen ble for dårlig, så vi valgte å gå 
sammen i 2005.  
 
Sjølom det er et lite samfunn vi kommer fra ,er det mye kultur her. Det er to korps, tre kor, pluss 
amatørgrupper, idrettslag, skytterlag,pensjonistforening.  
 
Alle disse trenger penger til drift, men det er jo begrenset hva vi kan få ut av midler fra et så lite 
samfunn.  
 
Grasrotandelen har vi vært med på siden starten. Vi mottar ca kr 15.000.- pr år.  
De midlene er allerede med som en del av finansieringen av korpset. Det er ikke noe særlig mere 
og hente der.  
Derfor kommer ikke det som noe tillegg hvis vi mister støtten fra Norsk Tipping.  
 
Momskompensasjonen (for siste året på kr 18.000.-,)har vi vært så heldig å nyte godt av i noen år.  
Hvis dette blir iverksatt, får vi betydelige mindre midler til investering. Konsekvensen her blir 
også mindre momskompensasjon.  
De midlene er jo også med i den totale finansieringen av korpsdriften.  
 
Da vi hadde inntekter fra spilleautomaten, var det mulig å drive korps på et økonomisk forsvarlig 
grunnlag, sjøl i grisgrendte strøk.  
Da vi mistet disse inntektene, måtte vi ty til dugnader av forskjellige slag. Dette gikk ut over 
medlemmene ,og det var nok årsaken til at vi mistet mange medlemmer og måtte ty til 
samarbeide i 2005.  
 
Hvis dette forslaget blir vedtatt, må vi øke kontingenten pr medlem med kr 2.500.-.  
Korps skal være et lavterskeltilbud. Hvis vi må øke kontingenten vil dette medfør at mange ikke 
har økonomi til å delta.  
Konsekvensen blir jo at det kan blir et trist 17 mai arrangement.  
 
Dette tilskuddet i år fra Norsk Tipping er på kr. 55.474.-. Det utgjør en fjerdedel av våre 
inntekter. Vi har dirigentutgifter og notekjøp på tils. ca.Kr 150.000.- i året.  
Sjøl i dag må det jobbes for å få budsjettet til å gå i pluss.  
Frifond er ikke aktuelt for oss pga av alder.  
 
Disse midlene fra Norsk Tipping er helt avgjørende for at vi skal klare å drifte et korps.  
Blir disse midlene tatt fra oss uten kompensasjon, så vil vi på sikt kunne risikere at korpset blir 
nedlagt.  
 
Vi klarer ikke å finansiere driften bare med dugnad.  
 
Med vennlig hilsen  
Espa og Tangen Musikkorps  
Styret. 


