
 

 

 

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON I 
AKTIVITETSKLUBBEN 
 

Vedtatt av Aktivitetsklubbens styre 3. oktober 2019 
 

1. Bakgrunn 
Målet med Frifond organisasjon er å øke aktiviteten i lokallag over hele landet. Aktivitetsklubben søker, 

mottar og fordeler støtte fra Frifond organisasjon fra Landsrådet for Norges barne- og 

ungdomsorganisasjoner (LNU) til sine klubber.  

2. Formål for Frifond organisasjon 
Formålet med Frifond organisasjon er å stimulere barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt gjennom 

frivillige organisasjoner.  

Støtten skal gå til organisert og frivillig barne- og ungdomsaktivitet lokalt i Norge. 

3. Støtte 
Støtten tildeles som en eller flere av følgende: 

Oppstart-støtte 

En ny eller reaktivert klubb får kr 12 500 i oppstart-støtte når den er innmeldt i Orginn og har 

levert medlemsliste. Utbetaling skjer fortløpende. 

Drift-støtte 

Driftstøtte gis til klubber med et fast beløp på kr 12 500 pluss et kronebeløp pr medlem.  

Prosjekt-støtte 

Klubbene kan søke om prosjektstøtte til gjennomføring av lokalt prosjekt. Maksimal 

prosjektstøtte er kr 20 000. Behandling, utbetaling og rapportering skjer fortløpende. 

4. Krav til lag 
Klubbene må bruke Orginn til registrering, medlemsregister, søknad, klage og dokumentasjon.  

Støtten kan kun gis til tellende klubber som: 

• har minst 5 tellende medlemmer  

• har minst en medlemsrettet aktivitet i tråd med formålet for ordningen 

• har levert årsrapport (gjelder driftsstøtte og prosjektstøtte) 



 

 

5. Regler for prosjektstøtte 
Inntil 10 prosent av støtten til fordeling fra Frifond Organisasjon kan avsettes til prosjektstøtte. Prosjekt 

eller aktivitet skal skille seg fra den normale driften i klubben. Det kan gis støtte til særskilte utgifter for å 

gjøre det mulig for barn med spesielle behov å delta.  

Søknad om prosjektstøtte skal følges av eget budsjett-skjema for prosjekt sammen med beskrivelse av 

prosjektet, så vurderingen kan gjøres på et tilstrekkelig grunnlag. Aktivitetsklubbens maler skal benyttes. 

Bruk av prosjektstøtte skal rapporteres i Aktivitetsklubbens regnskaps-skjema for prosjekt. Rapportering 

skal skje senest 30 dager etter prosjektslutt eller annen dato bestemt av Aktivitetsklubben. 

6. Søknad, behandling og utbetaling 
Rutinen for søknad, tildeling og oppfølging er som følger: 

1. Aktivitetsklubben søker LNU om støtte på vegne av sine klubber 

2. Klubbene søker Aktivitetsklubben om støtte i Orginn innen søknadsfrist som er 1. mai 

3. Aktivitetsklubben behandler søknader og sjekker grunnlaget 

4. Aktivitetsklubben mottar støtte fra LNU i løpet av sommeren 

5. Styret i Aktivitetsklubben behandler søknader og fordeler støtte 

6. Klubbene mottar et tilsagn fra Aktivitetsklubben i Orginn 

7. Klubbene kan klage på vedtak og fordelingen innen tre uker etter svar på søknad 

8. Aktivitetsklubben utbetaler støtte til klubbene uten unødig opphold, og senest innen 31. 

desember i tilsagnsåret 

7. Bruk av støtten 
Klubbene må bruke støtten i tråd med formålet for ordningen, dvs til aktivitet i regi av klubbene, til lokal 

aktivitet eller til å styrke lokal aktivitet, ikke til f.eks. aktivitet i utlandet eller å bygge egenkapital. 

Klubbene må ha brukt Frifond-støtten innen 31. desember i kalenderåret etter tilsagnsåret.  

Klubbene må bekrefte at de har brukt opp fjorårets støtte, før Aktivitetsklubben utbetaler årets støtte til 

klubbene. Aktivitetsklubben skal kreve tilbake ubrukt støtte fra klubbene.  

Aktivitetsklubben beholder 0 % av Frifond-midlene til administrasjon av støtteordningen.  
 

8. Rapportering 
Klubbene skal rapportere hva støtten er brukt til i rapportdelen på søknaden i Orginn. Rapporten skal 

forenklet og oversiktlig vise hva støtten ble brukt til med beløp. Legg gjerne ved bilder. 

Aktivitetsklubben velger hvert år ut en tilfeldig klubb som må sende inn regnskapsbilag for kontroll.  


