Retningslinjer for Frifond:
Retningslinjene er som følger:
a) Kun lokalforeninger kan søke – ikke fylkesforeninger (regel vedtatt av departementet).
b) Dere kan søke så mange ganger dere vil. Som utgangspunkt vil det kun bli innvilget
inntil 4000 kroner per søknad, men dersom prosjektet er veldig godt planlagt og
beskrevet vil man kunne bevilge et høyere beløp enn dette. Om man planlegger å søke
om mer enn 4000 kroner til arrangement eller konferanse skal Landsforbundet ha
beskjed i god tid i forkant. Landsforbundet står fritt til å innvilge et annet beløp enn det
man har søkt om og å avslå søknaden dersom den ikke oppfyller vilkårene gitt i disse
retningslinjene.
Ved reiseutgifter til et arrangement er det billigste reisevei som dekkes. Reiser bestilt
senere enn 1 uke i forkant av arrangementet kan man ikke garantere at dekkes. Ved
bestilling av mat dekkes et beløp opptil 200 kr per deltaker. Ved avholdelse av
konferanser/turer dekkes et beløp på 250 kr per deltaker.
c)

Arrangementer med politisk innhold vil bli prioritert. Eksempler på arrangementer
som vil bli prioritert er for eksempel medlemsmøter, foredrag, opplæring av
medlemmer i foreningen, debattskoleringer eller en konferanse for alle
medlemmer. Rene sosiale aktiviteter vil ha lavere prioritet enn politiske
arrangementer.

d) Man kan søke fortløpende gjennom året, men siste frist for å søke er 1. desember. Det
betyr at man vil slutte å behandle søknader når alt er fordelt eller innen 1. desember.
De siste midlene betales ut senest 31.12. i tilsagnsåret. Frifond åpnes senest 15.
februar påfølgende år. Dersom man har avholdt et arrangement i desember kan man
søke støtte for dette arrangementet påfølgende år når frifond åpner.
Frifond utbetales løpende gjennom året basert på de innkomne søknadene fra
lokalforeningene. Det er mengden søknader som avgjør hvilke beløp som utbetales,
forutsatt at søknadene oppfyller vilkårene i retningslinjene. Lokalforeningene holdes
løpende orientert om hvor mye penger som er utbetalt. Dersom alle midlene er utbetalt
i inneværende år, vil øvrige søknader avslås.
Årsrapport og enkelt regnskap for foregående år må være innsendt og godkjent for å
motta støtte (dette gjelder ikke dersom lokalforeningen er nyoppstartet eller den har
vært sovende).
e) Hovedregelen er at man skal søke støtte til arrangementet i etterkant. Fristen for å
søke støtte er senest 4 uker etter avholdt arrangement. Søknaden skal inneholde en
kort rapport med evaluering av aktiviteten og enkelt regnskap med oversikt over
finansiering og utgifter i forbindelse med arrangementet med kvitteringer vedlagt.
Dersom man søker støtte til et arrangement i forkant, skal man legge ved et realistisk
budsjett med detaljert beskrivelse av plan og forventet antall deltakere. Dersom det
utbetales midler i forkant, skal alle restmidler betales tilbake. Videre må rapport og
enkelt regnskap for arrangementet sendes til info@ungehoyre.no senest 4 uker etter
arrangementet. Søknaden skal inneholde en kort rapport med evaluering av aktiviteten
og enkelt regnskap med oversikt over finansiering og utgifter i forbindelse med
arrangementet.
f)

Lokalforeningen må sende inn bilag sammen med frifondsøknaden, samt oppbevare
disse og føre årsregnskap.
Det er lokalforeningens ansvar å påse at frifondsmidlene er kommet inn på konto.

g) Det er mulig å søke frifond til generell driftstøtte til opptil 4000 kroner i året. Det er

kun mulig å søke om generell driftstøtte en gang per år. For å kunne søke om
generell driftstøtte må foreningen ha avholdt årsmøte og sendt in
rapporteringsskjema til infor@ungehoyre.no. Den genrelle driftstøtten som tildeles
lokalforeningene må brukes opp innen 31.12. det året man har søkt for, og alle
lokalforeninger som har mottatt støtten må levere årsrapport og enkelt regnskap
som viser hva midlene har gått til.
h) Generell møteaktivitet for styret vil ikke bli støttet gjennom frifond (de 4000 man kan
søke om i generell driftstøtte er unntatt denne regelen). Dette gjelder også reisestøtte
til Distriktsstyremøter.
i)

Det er ikke lov til å bruke frifond på følgende: lønn, innsamlingsaktivitet, for å
bygge egenkapital, utenfor Norge eller på ulovlige rusmidler, alkohol og tobakk.
Støtte skal ikke tilbakeføres til sentralleddet, og skal ikke brukes til å finansiere
sentralleddets aktivitet.

j)

Klageadgang: Dersom man er uenig i vedtaket, kan skriftlig klage sendes
til sentralstyret@ungehoyre.no senest 4 uker etter innvilgning.

