Retningslinjer for forvaltning av Frifond i Europeisk Ungdom
(vedtatt av sentralstyret 16.02.17)

1. Støtteordninger:
Europeisk Ungdom utdeler tre typer støtte gjennom Frifond-midlene:
(1) Grunnstøtte
Årlig støtte til lokallag. Grunnstøtten baserer seg på antall tellende medlemmer 31.12 året før.
(2) Prosjekt- og aktivitetsstøtte
Lokallag søker om støtte til bestemte prosjekter eller aktivtiter.
(3) Oppstartsstøtte
Støtte til nyopprettede lokallag. Alle nye lokallag får den samme oppstartsstøtten.

2. Forvaltning av midlene
Sentralstyret (SST) vedtar retningslinjer for forvaltning av Frifond-midlene i starten av året, slik at dette er
ferdig til søknaden som skal sendes inn i april. Frifond-midlene forvaltes løpende av Arbeidsutvalget (AU) og
generalsekretær.
Sentralstyret skal årlig gjennomgå rutiner til forvaltning av midlene. Endring av retningslinjer og rutiner skal
opplyses og drøftes av landsstyret (LS).

3. Kunngjøring av Frifond-midlene:
Europeisk Ungdom informerer om tilgjengelige Frifond-midler når utdelingen kommer i juni/juli hvert år.
Kunngjøring gjøres gjennom nettsiden (www.europeiskungdom.no), facebook og e-post til leder og
økonomiansvarlig i lokallagene. Fortløpende informeres det om at det kan søkes støtte til aktiviteter. Se den
enkelte støtteordning for utbetaling og fordeling av midler. Som tellende medlem regnes medlemmer som har
betalt kontingenten og er under 26 år ved utgangen av grunnlagsåret.
A) Grunnstøtte
Grunnstøtten er en årlig støtte til organisasjonens lokallag. Alle lokallag mottar grunnstøtte basert på antall
tellende medlemmer i lokallaget per 31. desember året før. Grunnstøtten utbetales i juni/juli, eller så raskt som
mulig etter at tildelingen er gitt.
Beløp:
Størrelsen på grunnstøttebeløpet bestemmes av sentralstyret i forkant av hver utbetaling. Fordelingsnøkkelen
for utbetaling av grunnstøtte er satt til følgende:
- 0-30 medlemmer: 1000 kr
- 30-50 medlemmer: 2000 kr
- 51-100 medlemmer: 3000 kr
- 100+ medlemmer: 5000 kr
Krav til utbetaling av støtte:
Frifondsmidler deles kun ut til godkjente lokallag. Lokallag godkjennes av Sentralstyret. For å få grunnstøtte må
lokallaget ha levert årsrapport som viser en oversikt over aktiviteter og styrets sammensetning i året før.
Fylkeslag uten lokallag vil gjelde som lokallag og kan søke om frifondsmidler.
Lokallaget får ikke støtte dersom det ikke representeres på to påfølgende møter i landsstyret. Ved spesielle
tilfeller, og etter søknad, kan AU gi dispensasjon fra reglene ovenfor.
B) Prosjekt- og aktivitetsstøtte
Lokallag kan søke om støtte til bestemte prosjekter eller aktiviteter. Søknader behandles fortløpende av AU og
generalsekretær. Søker skal ha mottatt svar senest 14 dager etter at søknaden er mottatt av sekretariatet.
Pengene utbetales senest 14 dager etter vedtak i AU.

Lokallagene plikter å levere rapport for gjennomført aktivitet innen 14 dager etter gjennomført aktivitet. Denne
rapporten skal følge malen som er gjort tilgjengelig på nettsidene og i andre interne kanaler og skal inneholde
regnskap og beskrivelse av aktiviteten. Eventuelle restmidler skal tilbakebetales innen 7 dager etter innlevert
rapport.
Det er ingen beløpsgrense for prosjekttilskudd. I vurderingen blir målsetningen med tiltaket, antall lokallag som
står bak, budsjettstyring og planlegging vektlagt. AU står fritt til å vurdere om søknad faller innenfor
retningslinjene til Frifond. Søker kan påklage vedtak til SST i første instans, og deretter LS ved negativt svar.
Hva pengene skal kunne dekke:
-

Aktiviteter som fremmer lokalt engasjement (aksjoner, seminarer, mat til årsmøter, styremøte etc.)
Besøk fra sentralt i forbindelse med årsmøter, foredrag, kampanjer eller liknende
Materiell til aksjoner og kampanjer som går til lokallagene
Større prosjekter, for eksempel arrangementer som går over flere dager eller studieturer, og der
lokallagene trenger støtte til gjennomføringen
Obs. midlene kan ikke gå til alkohol.

For å få innvilget prosjektstøtte må lokallagene sende en prosjektbeskrivelse med budsjett til AU gjennom å
benytte søknadsskjemaet som er tilgjengelig i tillitsvalgtgruppen, på nettsiden og i Google Drive.
Generalsekretær kan innvilge søknader på inntil 5000 kroner, søknader over 5000 kroner må godkjennes av AU
på forhånd. Alle vedtak om tildeling av frifondsmidler skal alltid ettergodkjennes av AU.
Fristen for å søke prosjekt- og aktivitetsstøtte er 15. desember.
C) Oppstartstøtte
Nyopprettede lokallag som er godkjent av sentralstyret skal ved søknad tildeles en oppstartstøtte på 5000
kroner. Søknaden skal inneholde aktivitetsplan, årsmøtereferat og kontoinformasjon.

4. Ubenyttede midler
Alle midler må være brukt opp innen 30. juni hvert år etter søknadsåret. Ubenyttede midler per 30. juni skal
tilbakebetales sentralleddet.
Generalsekretær har ansvar for utbetaling av midler og innkreving av nødvendig dokumentasjon og
rapportering i forhold til bruken av midlene. Lokallagene forplikter seg til å levere inn årsrapport for bruk av
Frifond-midlene innen 1.april året etter de søkte om pengene. Sentralstyret kan be om innsyn i regnskap fra
aktivitetene. Stikkontroller vil bli foretatt.

5. Annet
Det settes av 5 % til administrering av midlene. Midlene skal være ut av konto til Europeisk Ungdom senest den
15. desember i tilskuddsåret. Dersom særskilte årsaker ligger til grunn for at hele tilskuddet ikke er utbetalt
innen den dato søkes det om å få overført midlene til neste tilskuddsår. Søknaden behandles av LNU og
avgjørelse om en eventuell overføring ligger hos de.

