
Fra: Therese Slangsvold <tslangsvold@gmail.com> 
Sendt: 31. august 2016 07:34 
Til: Postmottak KUD 
Emne: Fwd: Høringsnotat vedr fordeling av Norsk Tippings overskudd 

øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner 
 

 

---------- Videresendt e-post ---------- 

Fra: Therese Slangsvold <tslangsvold@gmail.com> 

Dato: 30. august 2016 kl. 22.16 

Emne: Re: Høringsnotat vedr fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige 

og humanitære organisasjoner 

Til: Håkon Mogstad <Hakon@musikkorps.no> 

Kopi: post@musikkorps.no, Sven Even Hansen <seh@imstec.no> 

 

Hei! 

Her kommer høringssvaret fra Risør Skole Musikkorps: 

 

  

Momskompensasjonsordningen:  

RSMK mottok i 2015 Kr 42 187,- 

Denne ordningen skal dekke momskostnadene korpset har på innkjøp av instrumenter. Vi opplever 
ordningen som usikker og variabel. Og stadig endrede forutsetninger. 

 

  

Grasrotandelen: 

RSMK mottar Kr:39 212 fra grasrotandelen, og må økes med 136 076,- for å kompensere bortfallet av 
Tippemidler. 

  

Frifond:  
RSMK mottar pr i dag ikke frifondmidler 

  

Tippemidller for RSMK var i 2015 175 288,- Det er helt urealistisk å få samlet inn så mye penger ved 
bruk av dugnad. vi ser det også som urealistisk å øke kontingent for å dekke dette inn. Risør er en liten 
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by og det er mange utfordringer på både medlemstall og økonomi. Vi føler at vi i dag driver på smerte 
terskelen når det gjelder dugnad og foreldre innsats. Vi ser også at det er en stor andel søsken, slik at 
mengden tilgjengelige voksne blir begrenset. 

Uten en erstatning for støtten fra Norsk Tipping, vil det være store muligheter for at det økonomisk 
ikke er mulig å drifte RSMK.   

Et samlet styre i RSMK synes det er tragisk at kun barn og ungdom i idrett som skal prioriteres. Spesielt 
når forskning viser at korps har en positiv innvirkning på mange områder. 

 

Vennlig hilsen 

styret i Risør Skole Musikkorps 

  

--  

Vennlig hilsen 

Therese Slangsvold 

Mob 94487629 
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Vennlig hilsen 

Therese Slangsvold 

Mob 94487629 
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