RAPPORT ‐ TILSKUDD FRA SVALBARDS MILJØVERNFOND ‐ 2016
Foretaksnavn: Svalbard Turn, Aktiv i friluft
Navn: Silje Hagen
Adresse: Postboks 485
Postnr.: 9171 Longyearbyen
Telefon: 79021333
Mobiltelefon: 92253216
E‐post: post@aktivifriluft.no
Mottaker: Svalbards miljøvernfond ‐ Sysselmannen på Svalbard
Saksnr.: 16/3

SLUTTRAPPORT

REFERANSENR.: 16RCB8ED

Aktiv i friluft
Resultat av prosjektet:
Lørdag 18 juni ble «Mat i naturen» arrangert i Sjøområdet. Været var ikke helt på vår side, men ca 100
personer møtte opp. Mat fra ulike private og kommersielle aktører fra Longyearbyen ble delt ut og solgt.
Smaksløkene fikk absolutt nye opplvelser og Arve Serigstad og Tone Løvberg sto for matkurs og info på
scenen.

Egenvurdering av gjennomføringen av prosjektet:
Vi valgte å gjennomføre tiltaket i juni da fjorårets "Mat i naturen" kom på en tid da mye annet skjer i byen.
Det viste seg imidlertid at tidspunktet for årets gjennomføring ikke var ideelt da vi måtte kjøpe inn det
meste av råvarer fremfor å kunne høste av naturen. Blant annet reinsdyr, fisk og sopp. August/september
er et bedre tidspunkt for et slikt tiltak så lenge fokus er på høsting. Ellers var det god deltagelse av private
aktører på matbodene og tiltaket ble positivt omtalt i Svalbardposten. Været får man ikke gjort noe med,
så her gjelder det å vurdere behov for telt eller ikke ved neste anledning.
Miljøeffekt/miljøgevinst av tiltaket/prosjektet, sluttvurdering:
Tiltaket gir mulighet for fastboende å møtes på tvers av kultur, med et fellesskap rundt matlaging.
Sjøområdet er et fint friareal for byens befolkning og gir en god ramme for tiltaket. Et friareal skal brukes,
men med dette kommer også forsøpling og slitasje med i vurderingen. Sjøområdet er også et yndet sted for
rødnebbterna og det observeres behov for tydligere merking av dette området for turister og fastboende
som fort kan ende med å gå midt i hekkeområdet til Rødnebbterna.
Det ble ryddet i Sjøområdet i anledning "Mat i naturen".
Som samlingsarena fungerer Sjøområdet meget bra. Man kommer tett på naturen og det er gangavstand for
byens befolkning. Selv i regnvær er det kos med samling rundt bålet og nydelig mat fra de ulike aktørene
som deltar.
Start og slutt
Dato for oppstart: 18.06.2016
Dato for ferdigstillelse/avslutning: 18.06.2016
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Regnskap
Budsjett fra
aksept

Utgifter
Eget arbeid

Sats

Dugnad

200,‐

Regnskap

Timer
80

20 000

16 000

0

0

3 000

3 000

Lønnsutgifter
Kjøp/leie av tjenester (håndverkere, konsulenter m.m)
Foredragsholder tema: "høsting fra naturen"
Konfransier og foredragsholder
Spesifiser
Andre kostnader
Materialkostnader

94

Fraktkostnader
Reiser, transport, opphold

16 000

13 639

5 000

5 139

44 000

37 872

Mat, ved og evt leie av ustyr for klargjøreing og
gjennomføring av tiltaket
Total sum

Budsjett fra
aksept

Inntekter
Egeninnsats

Sats

Dugnad

200,‐

Regnskap

Timer
80

20 000

16 000

4 000

2 000

Lønnsmidler
Egenkapital
Egne midler utenom lønnsmidler
Verdi av egne materialer
Lån (långiver)
Private tilskudd (stipend, fond, sponsorer, gaver)
Spesifiser
Spesifiser
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Spesifiser
Offentlige tilskudd (søknad sendt til: navn/status)
Spesifiser
Spesifiser
Spesifiser
Tilskudd fra Svalbards miljøvernfond
Total sum

20 000

20 000

44 000

38 000

Regnskapsbalanse: 128
Eventuelle anmerkninger til regnskapet:
Ikke utfylt
Regnskap og revisjon utføres av:
Regnskap: Irene Ianssen
Revisjon: Trine Håkonsen og Sissel Lian

Utbetaling
Beløp for utbetaling: 20 000
Tidligere utbetalt fra Svalbard miljøvernfond: 0
Rest av tilsagn tilbakeføres Svalbards miljøvernfond: 0
Du har oppgitt kontonummer 47503588273 i søknaden. Er dette korrekt kontonummer? Ja

Vedlegg
180616hkr00002.JPG (Fotodokumentasjon)
180616hkr00003.JPG (Fotodokumentasjon)
180616hkr00004.JPG (Fotodokumentasjon)
180616hkr00005.JPG (Fotodokumentasjon)
180616hkr00006.JPG (Fotodokumentasjon)
Merknad:
Ingen merknad
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[sign] Silje Hagen for Svalbard Turn, Aktiv i friluft
Levert 14.10.2016
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