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FINANSIERINGSPLAN 
 

 

 

 

1. Foreningens formål 
 
§ 2. FORMÅL 
Foreningen arbeider for Posebyens utvikling og bevaring med Kvartal 5 som kulturelt knutepunkt. 
Virksomheten utøves i Kristiansand kommune.  

Foreningen har som formål: 
• å være en pådriver og ressursgruppe for at den gamle bydelen med sine bygninger og det som 

ellers hører byanlegget til, blir bevart og vedlikeholdt som fortids- og kulturminne;  
• å være en pådriver og ressursgruppe for å ivareta Posebyens infrastruktur, herunder gater, plasser 

m.v. og stell og pleie av grøntområder;  
• å spre kunnskap om Posebyens egenart og kulturverdi og derigjennom fremme forsvarlig og verdig 

utvikling og bruk av Posebyen; 
• å bruke Kvartal 5 som spydspiss for å revitalisere Posebyen;  
• å forvalte, utvikle og styre Foreningens prosjekt i Kvartal 5 gjennom det heleide (100%) 

datterselskapet Quartalet AS (se §6); 
• å bidra til å skaffe økonomiske midler til Foreningens prosjekter; 
• å bidra med kompetanse og dugnadsinnsats til Foreningens prosjekter;  
• å bidra til å utvikle og arrangere prosjekter og kulturaktiviteter i samsvar med Foreningens formål; 
• å bidra til samarbeid med offentlige myndigheter, huseiere og interessegrupper om disse 

formålene. 

2. Medlemsverving 
 
Ordinært medlemskap 
Ordinært i Foreningen koster for 2018: 

 Enkeltperson/husstand/familie: 300 kr/ år 

 Organisasjon/bedrift: 1.000kr/år 
 
Støttemedlemskap 
Hvis man ønsker å gi Foreningen økonomisk støtte utover dette, så kan man tegne et støtte-medlemskap 
som er nærmere forklart på Foreningens hjemmeside: 

 Enkeltperson/husstand/familie: 1500 kr/år 

 Organisasjon/bedrift: 5.000 kr/år 
 
Kontingenten betales til Foreningen Posebyen på bankkontonummer: 6320.06.66625  
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Vipps faktura: https://www.vipps.no/faktura/slik-betaler-du-faktura-i-vipps-appen.html  
 

3. Dugnad og frivillig innsats (pensjonister) 

4. Gratis tjenester og varer 
 

5. Støttebedrifter 
Jeg tror ikke vi har mange medlemsbedrifter/-organisasjoner. Flere av de som kunne ha vært det, tror jeg 
bare har betalt kontingent som personlige medlemmer.  

Det finnes langt flere foretak i Posebyen (postnummer 4614) enn man skulle tro: 
http://bedrifterdb.com/postalcode/4614,1.html Kanskje vi skulle gjøre om på det tilbudet vi har om å bli 
hovedmedlem som bedrift eller alternativt gjøre noe mer ut av det ved f.eks å tilby profilering av disse 
bedriftene. Evt i stedet for å gi disse bedriftene et hovedmedlemskap heller tilby dem å bli del av et 
sponsorlaug – f.eks «Posebylauget», «Posekremmerlauget», eller lignende. Med noen enkle statutter og en 
tilrettelagt synlig logoplass på hjemmesiden, så kunne vi kontakte lokale bedrifter allerede nå før 
prospektet er klart og spørre om 5000 kr/år. Vi trenger ikke så mange sponsorer før 1. desember for å klare 
oss.  

Dette er hva Blå Kors i Kristiansand gjør i sitt «Blålauget»: http://www.blakorskrs.no/stott-bla-
kors/blalauget-hjelp-oss-a-gi/   

Kunne dette være noe å gå i gang med? Betyr å ringe litt rundt, banke på noen dører eller benytte noen 
kontakter. 

http://www.posebyen.com/side/foreningen-posebyen 

http://www.posebyen.com/side/samarbeidspartnere  

http://bedrifterdb.com/postalcode/4614,1.html  

6. Sponsorer, Gaver 
 

7. Fond, legater og stiftelser 
Kulturminnefondet: http://kulturminnefondet.no/   

LOS-fondet: https://www.los.no/los-fondet/ 

I mars, juni og desember deler vi ut 150.000 kroner fordelt på seks vinnere som får 60.000, 40.000, 20.000 

og 3x10.000 kroner hver. LOS Fondet vil ha søknader med små og store drømmer fra barn og unge under 18 

år som bor på Sørlandet. Voksne som driver aktiviteter for eller med barn og unge på Sørlandet, kan også 

søke LOS Fondet om støtte. 

 

Skeiefondet: http://www.skeiegroup.no/skeiefondet  

https://www.vipps.no/faktura/slik-betaler-du-faktura-i-vipps-appen.html
http://bedrifterdb.com/postalcode/4614,1.html
http://www.blakorskrs.no/stott-bla-kors/blalauget-hjelp-oss-a-gi/
http://www.blakorskrs.no/stott-bla-kors/blalauget-hjelp-oss-a-gi/
http://www.posebyen.com/side/foreningen-posebyen
http://www.posebyen.com/side/samarbeidspartnere
http://bedrifterdb.com/postalcode/4614,1.html
http://kulturminnefondet.no/
https://www.los.no/los-fondet/
http://www.skeiegroup.no/skeiefondet
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Stiftelsen UNI: http://www.stiftelsen-uni.no/stotte.html  

Økonomisk støtte fra stiftelsen kan deles i bidrag til: - vern av myke verdier, og - vern av bygninger, 

fartøyer, anlegg og lignende. Alle søknader blir behandlet fortløpende i forhold til fastsatte styremøter, 

vanligvis 6 ganger i året. 

Norsk Kulturarv: http://www.kulturarv.no/  

8. Sparebanker 
Sparebanken Sør: https://www.sor.no/  

Gaver: https://www.sor.no/felles/om-sparebanken-sor/samfunnsansvar/bidrag-til-lokalsamfunnet/gaver/  

Søknader over 20 000 kroner behandles om lag en gang i måneden, mens søknader om mindre beløp 

behandles lokalt og er avhengig av lokal behandlingstid. Søknadsfrister for søknader over 20 000 kroner er: 

5. januar, 23. februar, 6. april, 31. mai, 2. august, 14. september, 26. oktober, 23. november 

Sponsing: https://www.sor.no/felles/om-sparebanken-sor/samfunnsansvar/bidrag-til-lokalsamfunnet/vi-

sponser/ Sparebanken Sør ønsker å markere seg som en aktiv samfunnsaktør og bidra til vekst og utvikling i 

landsdelen. Ved å sponse formål i Agder og Telemark, ønsker vi å uttrykke og forsterke bankens verdier. 

Kontakt et av våre kontorer for å diskutere muligheter for å inngå et sponsorsamarbeid. 

 

Spareskillingsbanken (Skillingsfondet): https://spareskillingsbanken.no/  og 

http://skillingsfondet.no/nb/forside/#om-skillingsfondet   

Søknadsfristene for ordinære tildelinger: 31. januar, 30. april og 31. august. (3 x kNOK 400 = 1,2 MNOK) 

Søknadsfrist Lykkeskillingen: 5. november (kNOK 800) 

Fondets utvalgte: utdeles 1 gang/år, ingen bestemt frist (2 MNOK) 

 

Sparebank-1 (SR-Bank): https://srstiftelsen.no/om-stiftelsen/  

Vi støtter gode formål innen idrett, kultur, friluftsliv, oppvekst og samfunnssikkerhet gjennom 

Sparebankstiftelsen SR-Bank. 

Gaver: Sparebankstiftelsen SR-Bank deler ut gaver til allmennyttige formål i regionene Agder, Hordaland og 

Rogaland. 

 Vårens søknadsrunde er fra 19.februar til 19.mars. Prioriterte formål er idrett og kultur. Høsten 2018 vil 

prioriterte formål være For Alle (les om formålet nede på siden), samfunnssikkerhet, friluftsliv og 

samfunnssikkerhet. Søknadsskjemaet ligger kun ute i søknadsperioden på denne siden. Stiftelsen gir ikke 

begrunnelse på avslåtte søknader. 

Neste søknadsrunde er høsten 2018 fra perioden 19.august til 19.september. Prioriterte formål er For Alle 

(les om formålet nede på siden), samfunnssikkerhet, friluftsliv og samfunnssikkerhet. Målet med FOR ALLE! 

er å sikre at barn som ønsker det får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foresattes økonomi. 

Søknadsskjemaet ligger kun ute i søknadsperioden på denne siden. Stiftelsen gir ikke begrunnelse på 

avslåtte søknader. 

Sponsing: SpareBank 1 SR-Banks mål for vår sponsorvirksomhet er å bidra til trivsel og vekst i regionen. Vi 

har derfor valgt å fokusere på sponsorobjekt som jobber for et bredt og positivt tilbud i lokalmiljøene. Alle 

sponsoravtalene er basert på en kommersiell samarbeidsavtale hvor målet er å gi begge parter best mulig 

avkastning. 

Støtter organisasjoner/lag i Rogaland, Hordaland og Agder 

Sparebankstiftelsen: 

http://www.stiftelsen-uni.no/stotte.html
http://www.kulturarv.no/
https://www.sor.no/
https://www.sor.no/felles/om-sparebanken-sor/samfunnsansvar/bidrag-til-lokalsamfunnet/gaver/
https://www.sor.no/felles/om-sparebanken-sor/samfunnsansvar/bidrag-til-lokalsamfunnet/vi-sponser/
https://www.sor.no/felles/om-sparebanken-sor/samfunnsansvar/bidrag-til-lokalsamfunnet/vi-sponser/
https://spareskillingsbanken.no/
http://skillingsfondet.no/nb/forside/#om-skillingsfondet
https://srstiftelsen.no/om-stiftelsen/
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DNB: 

Nordea:  

9. Forsikringsselskap 
Gjensidige (Gjensidigestiftelsen):  

10. Kristiansand kommune 
https://www.kristiansand.kommune.no/kultur-og-fritid/tilskudd/Om-tilskudd/  

Tilskudd til kunst og kultur: https://www.kristiansand.kommune.no/aktuelt/tilskudd-til-kunst-og-kultur/ 

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle kulturlivet i Kristiansand. 

Tilskuddsordningen skal også bidra til profesjonalitet, kvalitet og mangfold i Kristiansands kunst- og 

kulturtilbud. Dette kan det gis tilskudd til: 

• Kulturarrangementer (konserter, forestillinger, utstillinger, idrettsstevner m.m). 

• Kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, litteratur og film. 

• Kulturverntiltak (formidling og dokumentasjon). 

Søknadsfristen er 15. januar. 

11. Cultiva 
Stiftelsens formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å gi støtte til prosjekter ved 

etablering av kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner som bidrar til nyskapning, 

utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer i Kristiansand. 

Kunnskapsinstitusjoner som utvikler kreativitet og nyskapning kan tildeles midler fra stiftelsen. Institusjoner 

eller organisasjoner som mottar støtte må drive virksomhet på kvalitativt høyt nivå til nytte for 

lokalsamfunnet. 

 Hovedsatsing: Barn og unge 

 Delsatsing 1: Talentutvikling 

 Delsatsing 2: Kompetanseutvikling 

 Nye muligheter 

http://cultiva.no/ 

Cultiva kan ikke støtte prosjekter eid av Kristiansand kommune. Pga at kommunen er huseier må dette 

avklares. Advokat Helge Wigemyr skrev statuttene til Cultiva og mener Kvartal FEM er kvalifisert ut fra 

intensjonene til Cultiva.  

12. Cultiva Express 
Cultiva Ekspress bidrar til utvikling av talenter innen kunst og idrett i Kristiansand. For idrettsutøvere 

omfatter ordningen i dag stipender, for kunstnere omfatter den også mentorhjelp og workshops. 

https://www.cultivaekspress.no/  

https://www.kristiansand.kommune.no/kultur-og-fritid/tilskudd/Om-tilskudd/
https://www.kristiansand.kommune.no/aktuelt/tilskudd-til-kunst-og-kultur/
http://cultiva.no/
https://www.cultivaekspress.no/
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13. Fylkeskonservatoren Vest-Agder fylke 
Fylkeskonservatoren: http://www.vaf.no/tjenester/fylkeskonservatoren/  

Er du eier av et kulturminne, eller på annen måte interessert i et kulturminne du mener trenger en 

hjelpende hånd? Fylkeskonservatoren i Vest-Agder utlyser midler til istandsetting, skjøtsel og formidling av 

kulturminner. 

Informasjon om Fylkeskonservatorens satsningsområder finner du her: 

http://www.vaf.no/tjenester/fylkeskonservatoren/kulturarv-2020/  

Søknadsfrist er 1. mars 2017. Søknaden sendes til Vest-Agder fylkeskommune og merkes "Kulturminnevern 

2017". Søknaden skal detaljert beskrive tiltaket, med tilhørende budsjett og finansiering. Spørsmål rettes til 

rådgiver Hans Christian Lund,  hcl@vaf.no  / 90614528. 

14. Riksantikvaren 
Riksantikvaren: https://www.riksantikvaren.no/  

Eigarar eller forvaltarar av kulturminne kan søkje om tilskot til tiltak som for eksempel istandsetting, sikring 

og skjøtsel. Her finn du informasjon om kva du kan søkje om tilskot til, målgrupper og korleis du kan gå 

fram for å søkje. 

Kva kan du søkje om tilskot til? 

 arkeologiske kulturminne 

 brannsikring av tette trehusmiljø  

 bygningar, ruinar og anlegg frå mellomalderen (før 1537) 

 bygningar og anlegg etter 1537  

 fartøy 

 fartøyvernsentra 

 konservering av fast inventar 

 konservering av kyrkjekunst 

 kulturmiljø og kulturlandskap 

 kulturminnearbeid i kommunane  

 samiske kulturminne og kulturmiljø 

 tekniske og industrielle kulturminne  

 verdiskaping 

 verdsarv 
 

Tilskot til brannsikring av tette trehusmiljø  

Målet for tilskotsordninga er å førebyggje brann i tette trehusmiljø. Tilskotsordninga gjeld for område som 
er freda som kulturmiljø eller som står på Riksantikvarens liste over verneverdige tette trehusmiljø. 

Sjå kart med oversikt over tette trehusmiljø og brannsmitteområde her.  

Målgruppe: Målgruppa er private eigarar og forvaltarar av bygg i utvalde tette trehusmiljø, men det er 
kommunen som søkjer på vegner av målgruppa. Private eigarar og forvaltarar kan vere einskildpersonar, 
stiftingar, styret i foreiningar/organisasjonar/sameige og frivillige organisasjonar eller liknande. 
 
Det kan bli gitt tilskot til: 

 utarbeiding av brannsikringsplanar 

http://www.vaf.no/tjenester/fylkeskonservatoren/
http://www.vaf.no/tjenester/fylkeskonservatoren/kulturarv-2020/
mailto:hcl@vaf.no
https://www.riksantikvaren.no/
https://www.riksantikvaren.no/Tema/Kulturmiljoe
http://kulturminnedata.no/brannvern/viewer/


 
 

6 
 

 tekniske brannsikringstiltak som branndeteksjon og slokkeanlegg/slokkeutstyr (for eksempel 
sprinklaranlegg på loft og brannslangar) 

NB! Riksantikvaren gir ikkje tilskot til brannførebyggjande tiltak som oppgradering av el-anlegg og 
søppelhandtering. 

Det blir lagt vekt på prosjekt som har overføringsverdi for brannsikring til andre verdifulle kulturminne og 
kulturmiljø. Riksantikvaren kan også prioritere og initiere oppgåver og tiltak på særleg viktige prosjekt. 

Prioriteringar: Tilskot blir tildelt etter følgjande prioriteringar: 

 område som er freda som kulturmiljø eller der freding er planlagt 

 område med særskilt høg risiko for områdebrannar, blant anna stader som ligg langt frå brannvesen 

 eigendelen til søkjaren/grad av spleiselag 

 gjennomføringsevne og kor mykje kommunen allereie har oppnådd  

 overføringsverdi til andre som arbeider med brannsikring av tette trehusmiljø 
Riksantikvaren føreset at den enkelte kommune sørgjer for vidare drifta og vedlikehold av sikringstiltaka. 

Les meir om generelle vilkår for innhaldet i søknaden, rapportering og rekneskapen her. 

Kor skal søknaden sendast: Kommunen skal sende søknaden til Riksantikvaren. 
Søknadsskjema finn du her. 

Søknadsfrist: Søknadsfristen er 15. januar. 

15. Offentlig virkemiddelapparat 
Innovasjon Norge 

Regional Forskningsfond Agder: Har støttet utvikling av undervannsrestauranten som skal bygges i 

Spangereid. 

Sørlandets Kompetansefond: http://www.kompetansefond.no/  

 

16. Tippemidler («grasrotandel») 
Vi er allerede registrert i Frivillighetsregisteret. Deretter må vi registrere oss for Grasrotandel. 

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen  

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/for-lag-og-foreninger  

17. Folkefinansiering («crowdfunding») 
Flere banker har nå tilrettelagt opplegg for dette. Handelshøyskolen ved UiA er eksperter på dette. 

18. Lån 
Krever at vi kan stille sikkerhet og betale tilbake. Forutsetter at verdistigningen vi gjør på eiendommene 

tilfaller Quartalet AS og ikke Kristiansand Eiendom. Må avklares. 

https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Tilskot/Kva-krav-gjeld-for-aa-faa-tilskot
https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Soeknadsskjema
http://www.kompetansefond.no/
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/for-lag-og-foreninger
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19. Momskompensasjon 
https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensasjon-generell-ordning/  

 

 

20. Tilskuddsportalen 
Tilskuddsportalen: http://www.tilskuddsportalen.no/  

Bruker: post@posebyen.com 

Passord: N-4614Krs 

 

Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å vinne tilskudd til dine 

prosjekt. Ca 130 norske kommuner tilbyr nå Tilskuddsportalen til ansatte og lokale lag og foreninger. 

Tilskuddsportalen utvikles og leveres av Scan4news. Les mer om tjenesten på http://www.Scan4news.com  

https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensasjon-generell-ordning/
http://www.tilskuddsportalen.no/
mailto:post@posebyen.com
http://www.scan4news.com/

