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Status Forklaring 
Grønn Det betyr at saken er fulgt helt opp og er avsluttet 
Gul Det betyr at oppfølgingen av vedtaket er i arbeid/prosess 
Rødt Det betyr at oppfølgingen av vedtaket ikke har startet 

 
Saksnr Dato Sakstittel Vedtak Status 

Adm politisk 
Utfyllende 
kommentarer 

4/20 Utgår      
5/20 20.08.20  2020/213   

Støtte til løypekjøring 
2020 

Nerskogen skisenter tildeles kr.: 10.000 av konto oppkjørte skispor, samt kr.: 
5.000 av næringsengasjement.  
Grindal grendelag tildeles kr.: 10.000 av konto oppkjørte skispor, samt kr.: 
5.000 av næringsengasjement.  
Voll grendelag tildeles kr.: 5.000 av konto oppkjørte skispor.  
Ivar Hoel tildeles kr.: 2.500 av konto oppkjørte skispor.  
Rennebu IL tildeles kr.: 10.000 av konto oppkjørte skispor, 15.000 av konto 
tilskudd private, samt kr.: 25.000 av næringsengasjement.  
Innset IL tildeles kr.: 10.000 av konto tilskudd private, samt kr.: 30.000 av 
næringsengasjement.  
Røde Kors Hjelpekorps tildeles kr.: 5.000 av konto oppkjørte skispor.  
Leverdalen Vel tildeles kr.: 10.000 av næringsengasjement.  
Gisnadalen løypeforening tildeles kr.: 10.000 av konto oppkjørte skispor, 
samt kr.: 20.000 av næringsengasjement.  
Furusjøen- Hestvatnet løypeforening tildeles kr.: 2.500 av konto oppkjørte 
skispor, samt kr.: 25.000 av næringsengasjement.  
Jøldalsveien hytteforening tildeles kr.: 20.000 av næringsengasjement.  
Innerdalen løypeforening tildeles kr.: 9.000 av næringsengasjement.  
Nerskogen løypeforening tildeles kr.: 5.000 av konto oppkjørte skiløyper, 
samt kr.: 50.000 av næringsengasjement.  
 

  Vedtak sendt 
søkere 

6/20 Utgår      
7/20 19.11.20 2020/2923 HOO støtter foreldreengasjementet når det gjelder oppgradering av   Vedtak sendt 
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Søknad om midler til 
innkjøp av lekeutstyr til 
uteområdet ved Voll 
barnehage  
 

utelekeområdet ved Voll barnehage. HOO ønsker å støtte FAU ved Voll 
barnehage med å bevilge kr. 20.000 til løst utstyr. Det tas av HOOs 
tilleggsbevilgningspost.  
Faktura for tiltakene må være datert 2020 og varen må være levert i 2020. 

søker 

8/20 19.11.20 2020/2995 
Fordeling av midler fra 
HOO's 
tilleggsbevilgningspost  
 

Av tilleggsbevilgningspost bevilger HOO følgende: Rennebu kirkelige fellesråd 
kr. 7.500,- «Advent i Rennebu» v/kultur- og næringskoordinator kr. 15.000,- 
Kulturskolen kr. 20.000,- Motorklubben kr. 5.000,- Helsesenteret kr. 10.000,- 
Adventstiltak oppvekst, helse og omsorg kr. 5.000,- Vonheim barnehage kr. 
15.000,- Fritidsklubben kr. 2.500,-  
Faktura for tiltakene må være datert 2020 og varen må være levert i 2020. 

  Vedatk sendt 
søker 

       


