
Inntektsbringende arbeid



Når alle tall er røde… 

• «Velkommen som styremedlem» (PS: Vi trenger penger!)  

• Dette er beskjeden som ligger igjen i årsmøtereferatet da vi tok over:  



Fra minus til pluss

• Prosjekt 2016: Få økonomien på stell. 

• Styret hadde flere sesjoner sammen i flere timer med emnet; 
Hvordan skal vi få inn mer finanser? 

• Konserter med mersalg 

• Reforhandle avtaler på faste spilleoppdrag

• Økt kontingent

• Utleie av slagverk

• Alternative konsert / seminarlokaler



Hjelp fra medlemmene? 

• Kontingent

• Momskompensasjon

• VO midler  

• Uniformsleie 

• Sponsorer fra arbeidsgivere til medlemmene

• Dugnad



Årshjul 

• Årshjul på hemmelig side på Facebook med arrangement. 

• Viktig å opprette arrangementet med en gang datoen for frist er satt. 

• Rutiner på fakturautsending på lovet støtte



Kommunalstøtte

• Gjør dere kjent med din kommune sine støtteordninger. 

• Haugesund Kommune tilbyr: 

• KIF (Kultur, idrett og frivillighet) 

• Driftstøtte til medlemmer under 19 år

• Husleietilskudd

• I 2019 fikk HJO 21.000,- i tilskudd fra kommunen. 



Vær synlig i nærmiljøet

• Vær aktiv på ulike arenaer

• La publikum oppleve dere – både «live» og på sosiale media 

• Bli så synlig, at neste gang en bedrift trenger musikk til et spesielt 
oppdrag er det bare et korps de tenker på!  



Når medlemmer deler Facebook innlegg



Ta betalt for spilleoppdrag! 

• HJO har 64 aktive medlemmer. 

• Om noen ønsker at vi skal stille fullt korps, så må de betale 

• Informer medlemmene om at det er en godt betalt spillejobb  

• Sjekk om kunden har budsjett før dere sender tilbudet 

• Små ensemble / nissespilling kan gjerne bli delt som dugnad / korpsinntekt

• Kunden må få hva den betaler for 



Sponsorstøtte

• Lettere å oppnå kontakt med kunder som vet hvem korpset er

• I 2019 fikk vi 85.000,- kr i sponsormidler av lokale aktører.  

• Lag pakkeløsning

• Takk sponsorene! 



Reklamefilm: Ein For Alle 

https://haugesund-sparebank.no/2019/05/15/hva-hadde-17-mai-vaert-uten-korpsmusikk/?fbclid=IwAR0hc5xu3jDXmLlx6BwgWdBzv7NKq5nx60ShjJq1teLGUxdV32flf5nD0zA


Tilskuddsportalen



Nyhetsbrev – med gode tips hver måned



De tilbyr kurs i alle kommuner som er medlem 



Mye penger som venter på ny eier! 

• 2015: Norske bedrifter investerte 4,47 milliarder kroner i sponsing av idrett, kultur 
og organisasjoner

• 2019: Mer enn 1500 aktive tilskuddsordninger for frivillige

• Ca 100 søknadsfrister hver måned

Kultur har flest tilskudd. 1/3 av tilskuddene i databasen er til kultur! 



Den som gir, har et motiv:

• Politikk: Staten styrer med gulrot

• Filantropi: Rike støtter sine hjertesaker

• Private firma: Bygger omdømme og merkevare

• EU: Sette Europa på verdenskartet



Hvordan finner vi disse pengene? 



Du kan søke etter kun «musikk»: 



Men er korps kun musikk? 

• For hva skjer i et korps? 

• Læring

• Mestringsevne 

• Sosialisering

• Vennskap 

• Kjærlighet

• Inkludering 



Er det Helse og sosial? 



Er det utdanning? 



Tenk utenfor boksen

• Finn alternativer til hva dere ønsker

• Ikke bare søk på korps eller musikk og gi opp for at dere ikke finner noe som 

passer til det dere trenger.

- Prøv synonymer

- Varier søkeordet



Hva kan korps få støtte til? 

Det meste av gode gjerninger for et bedre samfunn: Lokalt, nasjonalt og globalt



Noen gir ikke ut penger, men utstyr

• Hva ønsker vi: 

• Eb-Tuba

• Marimba

• Uniformer

• Pauker

• Ipad til hele korpset

• Fane

• Flagg til notestativ



Les utlysningen godt

• Hva ønsker tilskuddsgiver å støtte? 

• Drift eller kun et prosjekt? 

• Målgruppen

• Har de retningslinjer for hvordan støtten håndteres? 

• Egenkapital? Har dere evt. råde til det om dere får resterende støtte? 

• Søknadsfrist



Der vi ikke trodde det var penger å hente… 

• Vår konklusjon da vi leste kriteriene -> Her kan ikke vi søke penger

• Så ser vi hvem som bl.a. har fått støtte i 2019 ☺



26. Juni 

• Radionyhet: En konsertarena i byen har fått nytt musikkanlegg til en 
halv million. 

• Hva er «Musikkutstyrsordningen» og kan vi og prøve på noe der? 

• Vi sjekker kriteriene

• Styret prater med dirigent

• Vi henter inn priser

• Vi søker om støtte til ny Eb tuba til 99.755,-



29. november



14. januar



250.000,- = Korpstur til Skottland

• Ytre Sogn og Sunnfjord Brassband fikk over 26.000 Euro i Erasmus+ 
støtte



Hvordan å lykkes

• Søk etter det de tilbyr å støtte

• Ha all informasjon tilgjengelig

• Ha en god historie å fortelle til mottaker av søknaden

• Tålmodighet

• Ikke gi seg etter «ikke innvilget» kommer 

• Lag «prosjekter» som det kan søkes på



Hva er en god søknad
• Fakta

• Minimalt. Kan også kanskje legges som et vedlegg. 

• Max to sider. 
• Mottaker skal lese mange søknader

• «Fortellingen» bør være ¼ side – på side 1. 
• Det er her du skal selge inn din sak.  

• Vær ærlig. 
• Sett opp realistisk budsjett

• Har dere fått tilskudd fra andre? 

• Få flere til å lese gjennom den og komme med forbedringsforslag 

• Adresse – telefon – og kontonummer



Søk om riktig tema

• En skole søker om nye vinduer – får avslag

• Samme skole søker om ENØK – får tilslag. 

• En organisasjon søker om å bygge «Gapahauk» – får avslag

• Søker så om «Uteskole 0-100 år» – får tilslag



Store summer tilgjengelig

• Horisont 2020 

• Deler ut ca. 2 milliarder kroner i tilskudd hver uke

• Erasmus +

• Deler ut ca. 450 millioner kroner i tilskudd hver uke 



Hvorfor bruke Tilskuddsportalen? 

• Siste nytt om tilskudd

• Tilskuddskatalog

• Søknadsfrister

• Dialog med andre

• Din personlige oversikt over tilskudd



Du får ikke noe du ikke har bedt om ☺


