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SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL MELAMARTNAN 2016

Melamartnan 2016 søker med dette om kommunalt tilskudd på kr 70.000,- til årets 
martnasarrangement .

Primært ønsker vi et generelt tilskudd til martnan – slik fylkeskommunen bidrar opp mot festivaler og 
større arrangement (festivalstøtte), og andre kommuner (f.eks Steinkjer) gjør. Store arrangementer, 
spesielt utendørsarrangementer som Melamartnan,  er «risikosport» der værforholdene de dagene 
dette pågår kan være svært avgjørende for arrangementets resultat. De tunge kostnadene i 
arrangementet vil være der, uansett publikumsoppmøte. De største inntektene er 
publikumsinntekter (salg av billetter og mat) . Vi arbeider derfor bevisst for å redusere risiko – blant 
annet ved å forsøke å øke andre inntekter. 

Vi forholder oss selvsagt til de retningslinjer Overhalla kommuner fastsetter for tildeling av tilskudd 
og viser nedenfor til de investeringsbehov vi har på årets martna.

Litt om årets arrangement:

Melamartnan skal i år gjennomføres for femte gang i «moderne tid». 

Opplegget for årets martna er gjenkjennbart i forhold til de forrige, men selvsagt med nytt program 
og mange nye aktører – men profilen og ramma er den samme. Mange av de innslagene som har 
vært gjennomført med suksess tidligere, blir gjentatt. Delvis gjør vi endringer og fornyelser, delvis 
kjører vi på samme lest. 

Vi satser på mange og mangfoldige kulturaktiviteter og opplevelser på dagtid begge dager – og to 
festarrangementer på kveldstid med profilerte artister supplert med lokale band/artister (Fredag: 
Kveli, Bremseth, Raanes. Lørdag: Sie Gubba).

Åpningsseremoni vil også i år bli ved fergeleiet, vi vil videreføre de historiske vandringene og 
skolebarnas tablåer. Vi jobber også med andre spennende programinnslag og aktiviteter som både vil 
ivareta tradisjonen og skape fornyelse.

Vi er for tida i gang med utforming av program og martnasinnhold for øvrig. Vi opplever stor 
positivitet og interesse for å bidra på martnan fra artister og andre aktører. Dette tyder på at 
martnan er i ferd med å bli godt innarbeidet i både namdalingenes og artistmiljøenes bevissthet.

Vi kommer til å benytte alle de lokalene vi har benytta tidligere, leie telt og bruke arealene på og 
rundt Nedre Hallvardmo. Avtaler inngås (svært velvillig) med alle grunneierne som er berørt.

Budsjettet for årets martna bygger på regnskapet fra martnan i 2014 med noen tilpasninger. 
Martnaskomiteen ønsker å kjøre stramt og nøkternt for å sikre at vi kommer i mål med et godt 



resultat. Vi hadde et svært godt økonomisk resultat etter optimale værforhold i 2014, og bygger 
derfor heller budsjettet på det vi budsjetterte med for to år siden. 

Vi er også avhengige av at Melamartnan SA kan fortsette å bygge opp en solid egenkapital i 
Melamartnan SA for å ha sikkerhet for å kunne gjennomføre martnan i åra som kommer.  Derfor 
legger vi opp til å sette av til eierselskapets egenkapital i tillegg til at vi ønsker å bidra med 
dugnadsutbetaling på ca. 200.000 kroner.

Vi har i år mottatt tilsagn om festivalstøtte på kr. 40.000 fra Nord-Trøndelag fylkeskommune (økt fra 
kr 25.000 i 2014). Vi vil også søke Kulturrådet om støtte (søknadsfrist primo juni).

Investeringsbehov i 2016

Vi fortsetter å investere i og forbedre anleggene til martnan. I år gjelder dette oppfylling/forbedring 
av arenaen ved fergeleiet, lys på aktivitetsområdet på Martnasøyra, lys fra Potetkjelleren til vegen, 
utbygg Potetkjelleren og noe forventet reparasjons-/vedlikeholdsarbeid på boder. Samtidig ønsker vi
å bygge opp et kostymelager for de lokalhistoriske innslagene. I år har vi dessuten valgt å investere i 
ei ny hjemmeside med ekstern bistand. Eksisterende hjemmeside er ikke lenger tjenlig for vårt 
formål – og vi vil nå få en hjemmeside som lett kan brukes på alle digitale plattformer og brukes 
aktivt ved f.eks. kjøp av billetter og bodplass. Vi trenger også en del permanent reklamemateriell.

Kostnadsanslag:

- Hjemmeside 30.000
- Anleggsinvesteringer 50.000
- Varig profileringsmateriell 10.000
- Kostymer til historisk vandring 10.000

Vi jobber dessuten hardt for å være attraktive for utstillere på martnan slik at vi kan tilby et enda 
bredere spekter.

Melamartan som identitetsskaper

Melamartnan har utviklet seg slik vi ønsket ved oppstarten av den moderne versjonen: Som en 
tydelig identitetsskaper i Overhalla, som et stort og viktig kulturarrangement, og som en betydelig 
dokumentasjon på hele Namdalens historie. Dessuten en viktig plass for lokale kulturutøvere å kunne 
vise seg fram. Dette bygger vi også årets arrangement på, og håper at innhold og gjennomføring skal 
bli like god som tidligere – og at publikum også skal finne opplevelser og tilbud så spennende og 
engasjerende at de blir våre gjester på Melen første 7.-8. oktober.

Et økonomisk tilskudd fra Overhalla kommune til Melamartnan vil være en viktig tydeliggjøring av 
arrangementets betydning. Det vil også medvirke til å trygge martnans økonomi og gi bedre mulighet 
til å bygge egenkapital til eierselskapet. 

Skage, 30. april 2016

Ragnar Prestvik

Leder i martnaskomiteen 

VEDLEGG: Budsjett for Melamartnan 2016


