
 

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV FRIFONDSMIDLER 2017

Formål 
1.1 Formålet med støtteordningen Frifond organisasjon i Grønn Ungdom er å 

stimulere til lokal aktivitet i Grønn Ungdoms lokal- og fylkeslag, i tillegg til 
organisasjonsutvikling i alle ledd i organisasjonen. 

 

Inngangskrav 
2.1 Frifondmidler blir utdelt som driftsstøtte til tellende lokalledd i Grønn 

Ungdom. Et lokalledd regnes som tellende når det: 

  er den laveste, demokratiske og selvstendige enheten i 
organisasjonen. 

  kan dokumentere at det har minst fem aktive medlemmer. 

  kan dokumentere at det har holdt årsmøte ved foregående år. 

  har kontroll over egen økonomi ved å disponere egen bankkonto. 

 
2.2 Frifondmidler blir utdelt som prosjektmidler til tellende lokalledd dersom 

lokalleddet:
-        kan dokumentere at det har en egenkapital på under 10 000 

kroner.
-        kan dokumentere at midlene brukes på valgkampsrettet aktivitet i 

valgår og medlemsrettet aktivitet i mellomvalgsår.
-        sender inn søknadsskjema innen fristen.

 

2.3 Søknad om prosjektmidler må godkjennes av arbeidsutvalget etter innstilling 
fra generalsekretær.

 

Utbetaling 
3.1 Midlene blir utbetalt til lokalleddets bankkonto når søknaden for 



prosjektmidler er godkjent og/eller leder og økonomiansvarlig i lokalleddet 
har skrevet under på at de har lest retningslinjene. 

 
3.2 Midlene fordeles etter en fordelingsnøkkel der ¼ går til prosjektmidler og 

¾ går til driftsstøtte.

3.3 Driftstøtte fordeles etter en fordelingsnøkkel der 2/3 fordeles som en fast 
sum på alle tellende lokalledd og 1/3 fordeles etter per betalende medlem.

 
3.4 Ingen lokalledd skal få utbetalt mer enn 35 000 kroner i driftstøtte eller mer 

enn 5 000 kroner som prosjektmidler.

 
3.4 Frist for utbetaling til lokalledd er 24. november 2017. 

 

Forvaltning og bruk av midlene 
4.1 Lokalledd skal rapportere bruk av frifondmidler gjennom innsendt 

årsregnskap. Generalsekretær kan kreve å få innsendt bilagsregnskapet ved 
behov.

 
4.2 Frifondmidler skal ikke 

  disponeres av sentralleddet og/eller mellomliggende lag 

  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 

 
4.3 Bruk av midler må rapporteres inn innen 27. april 2018. Beløp som ikke er 

rapportert inn, må tilbakeføres samme dato til Grønn Ungdom nasjonalt. 

 

Klageadgang 
5.1 Lokalledd som har søkt om prosjektmidler, men ikke fått søknaden godkjent, 

har rett til å sende skriftlig klage innen én uke etter svar på søknad. Ved 
klage må søknaden vurderes på nytt.

 

Administrasjon i sentralleddet 



6.1 Frifondmidler skal ikke gå til administrasjon i sentralleddet, med mindre det 
foreligger resterende midler etter frist for utbetaling. Dersom det foreligger 
resterende midler, kan opptil 5% av det totale beløpet gå til administrasjon i 
sentralleddet. 

 

Forvaltning 
7.1 Retningslinjer for bruk av frifondmidler i Grønn Ungdom vedtas av landsstyret. 

Retningslinjene ble revidert i Grønn Ungdoms landsstyre 26. februar 2017


