Behandling i Formannskapet - 23.10.2018:
Marit Nyhuus, SV ba om å få sin habilitet vurdert da hun er ekstern styreleder i hallen som
Nybergsund IL Trysil og Trysil FK eier sammen. Videre har Statens vegvesen, der hun er
ansatt, og Nybergsund IL Trysil samarbeidsavtaler som hun underskriver.
Randi Sætre, Ap ba om å få sin habilitet vurdert da hennes svoger sitter i styret i
Nybergsund IL Trysil.
Begge fratrådte møtet.
Frank W. Lie Bråten, Ap tiltrådte for Sætre.
Gry Vanja Eriksen, Ap tiltrådte for Nyhuus.
Votering:
Marit Nyhuus ble enstemmig kjent inhabil med hjemmel i kommuneloven § 40, 3. punkt, jf.
forvaltningsloven § 6, 2. ledd.
Randi Sætre ble enstemmig inhabil med hjemmel i kommuneloven § 40, 3. punkt, jf.
forvaltningsloven § 6, 2. ledd.
Endringsforslag fra Ap v/Even Eriksen:
Som rådmannens innstilling, men siste setning endres til:
Trysil kommune skal være delaktige når treningstider på anlegget blir tildelt. Dette for å sikre
at flere lag får tilgang til anlegget til en rimelig pris.
Endringsforslag fra Sp v/Erik Sletten:
1. Søknaden fra Nybergsund IL Trysil om tilskudd til nytt kunstgress på Nybergsund
stadion avslås.
2. Trysil kommunes idrettsfond vurderes økt med det mål å gi en forutsigbar og økt
ressursbruk på idretts- og aktivitetsanlegg i vår kommune. Rådmannen utreder
saken og innarbeider et forslag i Trysil kommunes budsjett for 2019.
Votering:
1. Rådmannens innstilling falt enstemmig.
2. Sps forslag vedtatt med 5 (Sp og H) mot 4 (Ap) stemmer som ble avgitt for Aps
forslag.
Innstilling i Formannskapet - 23.10.2018:
1. Søknaden fra Nybergsund IL Trysil om tilskudd til nytt kunstgress på Nybergsund
stadion avslås.
2. Trysil kommunes idrettsfond vurderes økt med det mål å gi en forutsigbar og økt
ressursbruk på idretts- og aktivitetsanlegg i vår kommune. Rådmannen utreder
saken og innarbeider et forslag i Trysil kommunes budsjett for 2019.

