
TILDELINGSKOMITEEN FOR OSENHÆLJA 

VEDTEKTER  (REV. MAI 2015) 

                             Osenhælja er et arrangement i regi av lag og foreninger i Osen kommune. 

        Målsettingen med arrangementet er å profilere Osen. Osenhælja tidfestes til månedsskifte juni/juli. 

 

1. Valg av tildelingskomiteen 

 Tildelingskomiteen består av 3 medlemmer. 

 1 stk. fra Steinsdalen og omegn, 1 stk. fra Osen og omegn, 1 stk. fra Strand og omegn. En av medlemmene skiftes 

             ut hvert år, alle skal sitte i 3 år. Nye medlemmer velges av tildelingskomiteen og må velges innen 1. oktober. 

 Den personen som har sittet lengst i gruppa skal være leder det siste året.  

2. Valg av rengskapsfører 

 Tildelingskomite velger regnskapsfører. Regnskapsfører er ansvarlig for at årsregnskap blir offentliggjort i Runer. 

3. Valg av revisor 

 Tildelingskomite sammen med regnskapsfører, velger revisor. 

4. Tildelingskomiteens oppgaver 

 Tildele Osenhælja. 

 Utleie av benker og evt utstyr som komiteen disponerer. Komiteen har en del utstyr som lånes ut gratis  

 til arrangøren av Osenhælja. 

 3-årlig leiekontrakt/avtale med Furuly Stadion/festivalområde. Annen avtale om det finnes. 

 Ved evt. forandringer av vedtekter, skal styret innkalle alle lag og foreninger for godkjenning. 

5. Tildelingskriterier 

 Osenhælja kan tildeles lag og foreninger i Osen kommune. 

 Eget søknadsskjema der søkeren selv skal beskrive hvordan helga er tenkt arrangert. 

 Nye søkere går foran tidligere arrangør, dog ut i fra fremlagte planer. 

6. Tidspunkt for selve arrangementet 

 Osenhælja skal arrangeres siste helg i juni. 

7. Søknadsfrist og tildeling 

 Søknadsfrist 10. juni. Tildeling av Osenhælja neste år skal skje under årets avslutning av Osenhælja.  

 Da skal det være godkjent av den nye arrangøren. Arrangementet skal legges til Furuly Stadion/ 

 festivalområdet. Arrangøren som blir tildelt Osenhælja må få dette skriftlig, samt en liste over utstyr som 

             tildelingskomiteen har til disposisjon. Det må også vedlegges faktura hvor  5 % av arrangøravgift  

             skal betales.  

8. Arrangøravgift 

 Arrangør av Osenhælja må betale 5 % av regnskapsmessig overskudd til hovedkomiteen av Osenhælja. 

 Dette for å dekke kostnadene av utstyr som kjøpes inn, utstyret lånes så gratis av den tildelte arrangør. 

 Utstyret skal komme hele bygda til gode. 

9. Rapport fra arrangør 

 Når arrangementet er ferdig, skal hovedkomiteen ha en rapport fra arrangøren. Rapporten skal 

 skal inneholde noe om aktivitetene under hælja, litt om kostnader, fortjeneste og litt om hvordan  

 hælja gikk på godt og vondt. Oppdateres i perm som inneholder «mal» for arrangementet. 

10. Ansvar under Osenhæljas arrangement 

 Alt ansvar under selve arrangementet ligger på selve arrangøren av Osenhælja, både  

 økonomisk og forsikringsmessig. Tildelingskomiteen har ikke noe med selve arrangementet. 

11. Evt. opphør av arrangementet 

 Opphører arrangementet skal pengene på Osenhæljas konto stå uberørt i fem år for evnetuelt nytt arrangement. 

 Siste valgte hovedkomite har ansvar for forvaltningen av pengene og evt. utstyr. Etter en femårsperiode uten 

 arrangement, innkalles det til nytt fellesmøte, som så avgjør hva pengene skal benyttes til. 

12. Belåning av Osenhælja  

 Tildelingskomiteen av Osenhælja kan ikke under noen omstendigheter ta opp lån i bank eller lignende. 

 

Søknadsfrist for årets Osenhælj er 10. juni. 

Søknadsskjema fås ved henvendelse til hovedkomiteen og skjemaet finnes også på Osen kommunes hjemmeside, 

www.osen.kommune.no. 


