Instrumentfond
Hvem kan søke støtte fra Instrumentfondet?
Kun korps hvor ¾ av medlemmene er under 19 år, kan søke støtte fra Instrumentfondet.
Hvor finner jeg søknadsskjema?
De styremedlemmene som er registrert med et verv har tilgang og finner søknadsskjema ved å logge seg på
korpsdriftsportalen.
Jeg finner ikke søknadsskjema i korpsdriftsportalen?
Skjemaet finner du nederst til venstre i skjermbildet under punktet ”søknader”. Skjemaet vises kun for korps som
oppfyller alderskravet (se første spm.).
Hva kan vi søke om støtte til?
Det kan kun søkes om støtte til innkjøp av korpsinstrumenter.
Får vi dekket reparasjoner av instrumenter?
Nei. Det kan kun søkes om støtte til innkjøp av korpsinstrumenter.
Kan vi søke om støtte til drillutstyr?
Nei. Det kan kun søkes om støtte til innkjøp av korpsinstrumenter.
Kan vi søke om støtte til rekvisita/ utstyr?
Nei. Det kan kun søkes om støtte til innkjøp av korpsinstrumenter.
Hva er rekvisita/ utstyr?
Rekvisita/ utstyr er for eksempel; munnstykker, fliser, køller/ stikker, stativer, uniformer, notestativ, noter,
kasser/ esker/ bager, muter, og lignende. (Ta kontakt med saksbehandler på instrumentfond@musikkorps.no
dersom du er i tvil.)
Vi hadde med rekvisita/utstyr i søknaden, og fikk penger. Betyr det at dere har godkjent rekvisita/utstyr likevel?
Nei, om dere har fått penger til en søknad som bl.a. inneholder rekvisita/utstyr, er det likevel bare
instrumentene i søknaden som er lagt til grunn for tildelingen, og bare disse som kan brukes som grunnlag i
rapporteringen.
Kan man søke om støtte til musikkanlegg eller annet elektronisk utstyr/ instrumenter?
Nei. Det kan kun søkes om støtte til innkjøp av korpsinstrumenter.
Korpset vårt er ikke medlem i NMF og må søke manuelt. Hvor finner jeg søknadsskjema?
Ta kontakt med saksbehandler på instrumentfond@musikkorps.no så får dere tilsendt søknadsskjema.
Kan vi kjøpe brukte instrumenter?
Ja, men vi oppfordrer korpsene til å kvalitetssikre og kjøpe gode instrumenter.
Kan vi søke om støtte etter søknadsfristen 1. april?
Nei. Søknader sendt inn etter fristen blir avvist. Elektronisk stenges søknadsskjemaet etter 1. april.
Når skal rapporten sendes inn?
Rapporteringsfrist er 1. desember.
Hvordan skal vi rapportere?
Rapportering gjøres i korpsdriftsportalen ved å klikke nederst til venstre i skjermbildet under fanen ”søknader”.

Da kommer du inn på søknaden som dere evt. fikk innvilget og kan derfra trykke på knappen "Rapport"
Hva skal rapporteres?
Innkjøp av instrumenter korpset har gjort inneværende år. Dette må dokumenteres med bilag som lastes opp i
det elektroniske rapportskjemaet.
Kan vi omdisponere midlene?
Send da en evt. søknad på e-post til instrumentfond@musikkorps.no. Søk før innkjøp, så unngår man krav

om tilbakebetaling.
Vi har ikke mottatt svar på søknaden?
Alle søknader besvares til epostadressen som er oppgitt i korpsdrift.no. (I søknadsskjemaet for korps utenfor
NMF).
Kan vi rapportere inn instrumentkjøp gjort før/ etter gjeldende tildelingsår?
Nei. Instrumentkjøpene MÅ være gjort det året det søkes om støtte for.
Munnstykker er jo en del av instrumentet. Hvorfor blir ikke dette godkjent?
Munnstykker som følger med instrumentet er ok. Munstykker som bestilles utenom/ i tillegg, er rekvisita og
dekkes ikke av instrumentfondet.
Når får vi svar på søknaden?
Saksbehandlingen tar til så snart søknadsfristen er ute. Det er et mål at korpsene skal få svar senest ved
oppstart av ny sesong etter sommerferien.
Kan vi søke om støtte til instrumenter som er kjøpt året før?
Nei. Det kan kun søkes om støtte til instrumentkjøp for inneværende kalenderår.
Hvor mye kan vi forvente å få i støtte?
De siste årene har fondet tildelt midler i kategorier 10.000 kr, 20.000 kr, 30.000 kr, 50.000 kr, 75.000 kr og
100.000 kr. Flest i laveste tildelingskategori og færrest i høyeste tildelingskategori.
Hva vektlegges i søknaden ved saksbehandling?
I saksbehandling blir det blant annet sett på korpsets tildelingshistorikk fra instrumentfondet, hvilke(t)
instrumenter søker korpset støtte til, hvor stor tilflyt av aspiranter korpset har hatt, hvor mye søker korpset i
støtte, har korpset søkt støtte andre steder (f.eks kommunal støtte).
Vi har fått tildelt støtte men husker ikke hva vi søkte om. Hvor finner jeg kopi av søknaden?
Søknaden dere sendte ligger nederst til venstre i skjermbildet under fanen ”søknader” inne i korpsdriftsportalen.
Når blir instrumentfondet utbetalt?
Sannsynligvis i oktober. Det er avhengig av når overføringen kommer til NMF fra Kulturdepartementet.
Hvor finner jeg mer info om instrumentfond?
På. våre sider vedrørende instrumentfond finner du mer utfyllende info.

