
Formålet med frifondmidlene er å stimulere barn og unges frivillige aktivitet og

styrke det frivillige arbeidet lokalt. FriBU ønsker at bruken av midlene skal være

med på å virkeliggjøre FriBUs visjon, samt skape større

organisasjonstilhørighet.

fordeling

Vi bygger åpne fellesskap der barn og unge blir sett, 

møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere

fribu frifond
retningslinjer 2023

fribu.no/lokallag

formål

direktestøtte

65%

oppstarts- og
prosjektstøtte

30%

administrasjons-
utgifter

5%

For at et lokallag kan motta frifondstøtte i 2023 må laget ha levert
årsrapport for 2022 i FriBUs medlemsregister, Cornerstone, senest 
1. februar 2023 og oppfyller Fordelingsutvalget og LNU´s krav til godkjenning
av medlemmer og lag.



tellende medlem

Det finnes ingen nedre aldersgrense for å være medlem.

Det er lov å være medlem i mange forskjellige lag i en og

samme menighet så lenge det betales kontingent inn i

hvert lokallag.

Bruk en god anledning tidlig på året for å ta inn

kontingent (Eks: en tur, samling, påmelding av et eller

annet slag.) Her kan du bruke en del av avgiften som

kontingent så lenge det kommer godt frem.

Har frivillig og selvstendig meldt seg inn i laget. Medlemmer under 15 år

kan være innmeldt av forelder/foresatt. 

Er under 26 år inneværende år.

Har betalt minimum kr. 50,- i kontingent for inneværende år.

Er registrert med fullt navn, adresse og fødselsår.

Et lokallag kan selvsagt ha medlemmer som ikke er tellende.

tellende lag
Har minst 5 tellende medlemmer.

Har selvstendig økonomi (Kan være et avdelingsregnskap i en menighet,

der det kommer tydelig frem at økonomien er selvstendig)

Har et styre valgt av og blant lagets medlemmer. (Lag med 3 eller færre

medlemmer over 15 år trenger ikke styre. 

Har egne vedtekter eller følger FriBUs standardvedtekter for lokallag.

kontingent
Er på minimum kr. 50,-

Beholdes og kan brukes av lokallaget.

Kan betales inn via Vipps, bankoverføring el.l.

Må være sporbar tilbake til hvert medlem. (Om en forelder betaler for to

barn samtidig skal det komme frem hvem kontingenten gjelder for.)

fribu.no/lokallag

definisjoner

tips



Er basert på fjorårets medlemmer og lokallagsinformasjon.

Utbetales i slutten av september. Perioden for bruk av direktestøtte

er altså fra 30. september - 31. august.

Er delt i to

Grunnstøtte for lokallag på ca. kr. 2500,- 

Sats pr. medlem på ca. kr. 180,-

direktestøtte

fribu.no/lokallag

Skal hjelpe i gang nye lokallag som starter opp.

Er satt til kr. 5.000,- for lag som starter opp med 5- 9 medlemmer.

Kr. 10.000,- for lag som har 10 eller flere medlemmer.

For nordre presbyterium gis det kr. 10.000,- for oppstart av lag

med 5- 9 medlemmer og kr. 15.000,- for lag med 10 eller flere

medlemmer.

Lokallag kan registreres og søke om oppstartsstøtte hele året.

Søknadene behandles fortløpende.

oppstartsstøtte

fribu.no/registrering-lokallag/

Skal hjelpe lokallag som ønsker å dra i gang et større prosjekt og

som trenger et økonomisk løft for å få til dette.

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.

prosjektstøtte

viktige datoer
Lokallag kan søke om prosjektstøtte frem til 31. august.

Alle innvilgende søknader vil bli utbetalt etter at direktestøtte for fjoråret

og tidligere prosjektstøtter er rapport for, senest 15. september.

Søknader behandles 3 ganger i året.

65%

30%

https://fribu.no/registrering-lokallag/


Et tellende lokallag. Søknad skal være innsendt av lokallagsleder.

Flere lokallag kan samarbeide om et prosjekt og kan sende en felles

søknad. Dette skal komme frem av søknaden.

Søknader fra enkeltpersoner, menigheter eller menighetenes FriBU-

råd vil automatisk bli avslått.

hvem kan søke?

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.

(Unntaket er årlig kostnad knyttet til Awana og Sprell levende) 

Et lag kan søke på flere prosjektstøtter i løpet av et år.

Et lag kan motta inntil 30 000,- i prosjektstøtte i løpet av et år. 

Laget må finansiere minst 50 % av prosjektet selv.

Unntak fra krav om 50 % egenfinansiering kan vurderes i særskilte

tilfeller, særlig utadrettet aktivitet. Dette vurderes av et utvalg fra

landsstyrets medlemmer.

Hva kan søkes støtte til?
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Det er kun søknadsskjema i lenken over som skal brukes.

Det kan søkes både i forkant og opptil to måneder i etterkant av et

prosjekt.

NB: Søknader med mangelfull informasjon blir ikke behandlet.

hvordan søke?

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.

klage

medlem.fribu.no/soknader

https://medlem.fribu.no/soknader
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5% av frifondmidlene kan gå til administrasjonsutgifter i FriBU.

administrasjonsutgifter

krav til bruk og rapportering
Alle lokallag må ha selvstendig økonomi og føre et enkelt regnskap

for hvert kalenderår. Det skal vises til en oversikt over hva

frifondstøtte er brukt til. FriBU sentralt kan be om å få tilsendt

regnskap fra sine lokallag etter at årsrapport er levert inn. Lokallag

kan ikke ha frifondsmidler fra flere tilskuddsår på konto samtidig.

Årsrapport skal leveres innen 1. februar i Cornerstone. Rapporten er

enkel å fylle ut og det trengs ingen veiledning for å gjøre dette. 

All støtte må brukes opp innen 31. august påfølgende år.

All støtte skal rapporteres for innen 15. september påfølgende år.

Midler som ikke er brukt opp innen denne datoen skal føres tilbake til

FriBU og rapporteres som ubrukt.

Ved å motta prosjektstøtte forplikter lokallaget seg til å rapportere

innen en måned etter prosjektets slutt, sammen med bilder fra

prosjektet. Rapporten kan brukes av FriBU sentralt og kan bli

publisert. 

NB! Manglende innlevert rapport på bruk av Frifondsmidler kan resultere i at det ikke
utbetales ny direktestøtte samt at søknader om prosjektstøtte avslåes. 

restriksjoner
Støtte skal ikke brukes til 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.

nyttige lenker

Vedtatt av FriBUs landsstyre 10. desember 2022

retningslinjer lnu frifond årshjul for lokallagene

5%

https://www.lnu.no/stotteordninger/frifond-organisasjon/retningslinjer/
https://fribu.no/arshjul-lokallag/

