FriBU Frifond
Formål
Formålet med frifondmidlene:
- er å bedre rammebetingelsene for frivillige og demokratiske organisasjoners
medlemsbaserte virke på lokalt nivå.
- de skal gå til lokal aktivitet eller til å styrke lokal aktivitet.
(LNUs vedtekter)
FriBU ønsker at bruken av midlene skal være med på å virkeliggjøre FriBUs visjon,
samt skape større organisasjonstilhørighet.
Vi bygger åpne fellesskap der barn og unge blir sett,
møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere.
Hvordan blir pengene fordelt?
FriBU Frifond Direktestøtte – 65 %
FriBU Frifond Prosjektstøtte – 30 %
Inntil 5 % kan gå til å dekke sentrale administrasjonsutgifter.
Utbetalingen av direktestøtte skjer i september. Lokallag kan søke om støtte til
prosjekt frem til 1. november, søknadene behandles og utbetales periodevis i løpet
av året, henholdsvis i løpet av mars, juni, september og desember. Ubrukte
prosjektmidler vil etter dette deles ut som direktestøtte. Alle frifondmidler utbetales
senest 1. desember.

Vedtekter for FriBU Frifond
Vedtekter for FriBU Frifond Direktestøtte
FriBU Frifond direktestøtte blir utbetalt i september og er basert på fjorårets
medlems- og lokallagsinformasjon. For å motta direktestøtte i 2021 må laget ha
registrert medlems- og lokallagsinformasjon for 2020 i FriBUs medlemsregister
cornerstone senest 1. februar søknadsåret, og oppfylle Fordelingsutvalget og LNUs
krav til godkjenning av medlemmer og lag:
Lag:
- minst 5 tellende medlemmer
- selvstendig økonomi
- styre valgt av og blant lagets medlemmer (lag med 3 eller færre medlemmer
over 15 år trenger ikke styre. NB: alle ledere i et lag blir regnet som
medlemmer i det laget. Denne regelen gjelder altså ikke bare på tellende
medlemmer).
Mange har sikkert en ledergruppe som allerede fungerer som et styre. Sett av

en dato og utfør et valg for dette styre blant de som har stemmerett.
Vanskeligere er det ikke. Det er nok med en valgt leder for å kunne kalle det et
styre.
Medlemmer:
- har frivillig og selvstendig meldt seg inn i laget
- har betalt minst 50,- i kontingent i registreringsåret (det kan ikke betales
kontingent for flere år samtidig)*
- har registrert fullt navn, adresse og fødselsår
NB: FriBU Frifond Direktestøtte må brukes opp innen 31. august det
påfølgende året. Perioden for bruk av direktestøtte er altså fra 01.09 – 31.08.
Lokallaget må levere inn en rapport på hva pengene er brukt til. Penger som
ikke er brukt opp innen denne datoen skal føres tilbake til FriBU og rapporteres
som ubrukt. Det skal rapporteres at direktestøtten er brukt opp i
medlemsregisteret. Dette må gjøres innen 15. september.
* Dersom det registreres et nytt medlem etter 1. juli, kan vedkommende betale
kontingent for gjeldende og neste år samtidig. Gjelder kun nye medlemmer.
Vedtekter for FriBU Frifond Prosjektstøtte
FriBU Frifond Prosjektstøtte skal hjelpe lokallag som ønsker å dra i gang et større
prosjekt og som trenger et økonomisk løft for å få til dette.
Pengene skal stimulere til økt aktivitet i lokalmiljøet og hjelpe lagene å bygge åpne
fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans
etterfølgere.
Søkeprosessen skal hjelpe lagene i å forme gode mål for prosjektet og
rapporteringen av midlene skal hjelpe lagene til å se om målene er nådd.
Hvem kan søke?
• Søknader skal komme fra et tellende lokallag og skal være sendt inn av
lokallagets registrerte leder
• Hvis flere lokallag samarbeider om et prosjekt og vil sende en felles søknad, skal
dette komme frem av søknaden
• Søknader fra enkeltpersoner, menigheter eller menighetenes FriBU-råd vil
automatisk bli avslått
Hva kan en søke om støtte til?
• Prosjektet skal ha som mål å virkeliggjøre FriBUs visjon.
• Prosjektet skal ha et tydelig (langsiktig) mål og ha en god plan på hvordan en vil
oppnå dette
• Prosjektet skal gå til lokal aktivitet eller til å styrke lokal aktivitet
• Mindre utgifter som inngår i lagets daglige drift vil ikke bli prioritert.

•
•

Laget må finansiere minst 50 % av prosjektet selv, vi bidrar med inntil 15 000,-.
Unntak fra krav om 50 % egenfinansiering kan vurderes i særskilte tilfeller, særlig
utadrettet aktivitet.
Et lag kan motta inntil 30 000,- i prosjektstøtte i løpet av et år.

Hvordan skal en søke?
• Søknadsskjema for FriBU Frifond Prosjekt er tilgjengelig i medlemsregisteret.
• Det er kun dette søknadsskjemaet som kan brukes.
• Det kan søkes både i forkant og opptil to måneder i etterkant av et prosjekt.
• NB: Søknader med mangelfull informasjon blir ikke behandlet.
Klagerutiner
• Det gis mulighet til å klage på vedtak. Klage skal sendes til FriBU innen 3 uker
etter at informasjonen om tildelingen er sendt fra FriBU sentralt.
• Klagen behandles av FriBUs landsstyre.

Krav til rapportering
Hvordan skal laget levere rapport?
Etter krav fra LNU skal FriBU følge opp lokallagenes bruk av frifondmidler. Lokallaget
må bekrefte at direktestøtten er brukt opp innen gjeldende frister, vi ber derfor alle
lokallag å føre et regnskap for hvert kalenderår og ha en oversikt over hva FriBU
Frifondstøtte blir brukt til. FriBU sentralt kan be om å få tilsendt regnskap fra sine
lokallag etter at årsrapport er levert inn. En må bekrefte at fjorårets prosjekt- og
direktestøtte er brukt opp før en kan søke om nye midler.
Ved å motta prosjektstøtte forplikter laget seg til å rapportere innen to måneder etter
prosjektets slutt (senest 15. desember innværende år), sammen med et bilde fra
prosjektet. I rapporteringen bekreftes det at prosjektstøtten er brukt jfr. søknad. Et
enkelt prosjektregnskap føres inn. Rapporteringen gjøres i Cornerstone. Rapportene
kan bli publisert.
Manglende innlevert bekreftelse av bruk av Frifond direktestøtte eller prosjektstøtte
resulterer i at det ikke utbetales ny direktestøtte samt at søknader om prosjektstøtte
avslåes.
Restriksjoner på bruk av FriBU Frifondsmidler
Dette kan ikke frifondsmidlene brukes til:
• Utbetaling av lønn
• Utenlandsreiser
• Opparbeiding av egenkapital
• Innsamlingsaktivitet
• Aktiviteter som ikke er rusfrie
Vedtatt av FriBUs landsstyre 9. januar 2021

