AKTIVITETSKLUBBEN

Retningslinjer for Frifond organisasjon
Vedtatt av Aktivitetsklubbens styre 2. desember 2015

1. Bakgrunn
Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene
for demokratisk og medlemsbasert aktivitet på det lokale plan i frivillige organisasjoner som arbeider
for og med barn og unge. Aktivitetsklubben mottar Frifond organisasjon fra Landsrådet for Norges
barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) på vegne av sine medlemsorganisasjoner.

2. Formål og målgruppe for Frifond organisasjon
Formålet med Frifond organisasjon er å stimulere barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt
gjennom frivillige organisasjoner.
Midlene skal gå til organisert og frivillig barne- og ungdomsaktivitet lokalt i Aktivitetsklubben.

3. Tilskudd
Tilskuddene tildeles som ett eller flere av følgende:
Oppstartsmidler
Ny lag kan søke om kr 7 500 i oppstartsmidler.
Driftsstøtte
Det gis driftsstøtte til lagene med et fast beløp på kr 7 500 pluss et kronebeløp pr medlem.
Prosjektmidler
Inntil 10 prosent av tildelte midler fra Frifond Organisasjon kan avsettes til prosjektmidler.
Lokale lag kan søke om prosjektmidler til gjennomføring av prosjekt. Maksimal prosjektstøtte
er kr 25 000.

4. Krav til lag
Tilskuddene kan kun tildeles lag av Aktivitetsklubben som:
• har minst 5 tellende medlemmer
• har jevnlig lokal aktivitet
• har levert godkjent årsrapport (gjelder driftsstøtte og prosjektmidler)
Lag som kun gjennomfører årsmøte og én aktivitet i året kan ikke sies å ha jevnlig aktivitet.

5. Regler for prosjektmidler
Prosjekt eller aktivitet skal skille seg fra den normale driften i laget. Støtte til investeringer kan bare
gis dersom investeringene er nødvendig for aktiviteten og utstyret kommer en bred gruppe til gode.
Det kan gis støtte til særskilte utgifter for å gjøre det mulig for barn og unge med spesielle behov å
delta.

6. Søknaden
Aktivitetsklubben er ansvarlig for å kunngjøre Frifond-midlene overfor sine lag. Rutinen er som
følger:
1. Aktivitetsklubben søker LNU om tilskudd på vegne av sine lag – de lagene som har levert
årsrapport for forrige år.
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2. Lagene søker Aktivitetsklubben om tilskudd innen søknadsfrist som er 1. mai. Søknad om
tilskudd skal være registrert i Administrasjonssystem for frivillige foreninger (Asyff).
3. Ved å undertegne søknadsskjema i Asyff, påtar laget seg ansvaret for å forvalte utbetalt
støtte i tråd med intensjonen for Frifond-ordningen.
4. Aktivitetsklubben behandler alle søknader og sjekker grunnlaget. Alle lagene få en
tilbakemelding på om de er støtteberettiget, og om søknaden godkjennes.
5. Aktivitetsklubben mottar tilskudd fra LNU i løpet av sommeren.
6. Styret i Aktivitetsklubben behandler lagenes søknader og fordeler tilskudd.
7. Lagene mottar et tilsagnsbrev fra Aktivitetsklubben.
8. Aktivitetsklubben utbetaler tilskudd til lagene.

7. Klageadgang
Lag har rett til å klage på vedtak om avslag og vedtak om tilsagn dersom søker mener det har skjedd
feil i saksbehandlingen. Skriftlig eller muntlig klage skal sendes til Aktivitetsklubben innen tre uker
etter at svar på søknad er sendt fra Aktivitetsklubben.
Årsmøtet er neste klageinstans dersom styret ikke imøtekommer klagen.

8. Mottakerorganisasjonenes forvaltning og bruk av midlene
Aktivitetsklubben skal utbetale tilskudd fra Frifond organisasjon til sine lag uten unødig opphold, og
senest innen 1. desember i tilskuddsåret.
Lagene må ha brukt Frifond-midlene innen 30. juni i kalenderåret etter tilskuddsåret. Lagene må
bekrefte at de har brukt opp fjorårets tildeling av midler før Aktivitetsklubben utbetaler årets støtte
til lagene.
Aktivitetsklubben skal kreve tilbake ubrukte midler fra lagene. Midler som kreves tilbake fra lokale
lag skal fordeles som Frifondtilskudd i nye tildelingsrunder.
Frifond skal gå til aktivitet i regi av lokale lag.
Støtten skal ikke
• disponeres av sentralleddet
• brukes til å lønne ansatte
• brukes til innsamlingsaktivitet
• brukes til å bygge egenkapital
• brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet
• brukes til innkjøp av rusmidler
Aktivitetsklubben beholder 5 % av Frifond-tilskuddet til administrasjon av midlene.

9. Krav til rapportering fra tilskuddsmottaker
Lagene må rapportere om bruken av midlene i en egen rapportdel på søknaden «Tildelt beløp er
brukt til» med tekst og bilder, og i Årsrapport for laget i Asyff.
Aktivitetsklubben velger ut et tilfeldig lag hvert år som må sende inn bilag for kontroll.
Lag skal oppbevare alle relevante regnskapsbilag i minst fem år etter rapporteringsfristen.
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