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Retningslinjer for Frifond 
Vedtatt av sentralstyret i Juvente 25. Januar 2020 og gjeldende for utdelingsåret 2020.  

 
Frifondmidler er lagene i Juvente sin mulighet til å få penger til drift, egne prosjekter 
og aktiviteter. 
 

§1. Dette er Juventes retningslinjer for Frifond og er underordnet LNUs 
retningslinjer for Frifond. 
 
§2.  Arbeidsutvalget, bestående av styreleder, nestleder, daglig leder og 
organisasjonssekretær, behandler frifondsøknader. Søknaden skal behandles innen to 
uker etter frist/ mottat søknad for enkeltstående arrangementer. Utvalget er 
beslutningsdyktige når minst tre av utvalgets medlemmer avgir stemme. Innvilget søknad 
skal utbetales innen en uke etter vedtak. Alle midler skal være utbetalt fra sentralleddet til 
lag senest 20. desember i tilskuddsåret. 
 
Det er to ordinære søknadsfrister i løpet av året, 1. april og 1. oktober. Et lag kan ikke søke 
om mer enn 30 000 kroner ved hver søknad. Er det midler igjen etter siste tildeling blir det 
utlyst restmidler med siste søknadsfrist 1. desember. 
Det er mulig å søke midler til enkeltstående arrangementer utenfor søknadsfristen på 
opptil 3000 kroner.  
 
 
§3. Juvente fordeler frifondmidler som prosjektmidler. Alle ny lag får 3000 kroner i 
oppstartsstøtte. Skulle det være penger igjen etter restmidlene er utdelt den 15 . 
Desember fordeles de som driftsstøtte etter antall betalende medlemmer per 15 . 
Desember 2020.  
 
§4. Frifondmidlene kan kun brukes til lokal aktivitet, det vil si aktiviteter som 
arrangeres med lagets medlemmer som målgruppe og gjennomføres innenfor et 
område det er naturlig for lagets medlemmer å forflytte seg til. Midlene kan heller ikke 
brukes til oppsparing av midler ved kjøp av utstyr som ikke er direkte knyttet til 
aktiviteten. 
 
§5. Søknader sendes via juvente.no/soknad og må inneholde navn på 
kontaktperson, hvilket lag som søker, hvor mye det søkes om oginformasjon om 
aktivitetene det søkes penger til.  
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§6. I de tilfeller der tildelingssummen og søkesummen ikke er den samme skal 
avviket forklares i tildelingsbrevet. I de fleste tilfeller vil dette skyldes at 

a. En eller flere av aktivitetene det er søkt penger til ikke er innenfor 
retningslinjene   

b. Det er for lite midler igjen til å utbetale alle søknadene i sin helhet 

c. Budsjettet for en aktivitet ikke står i samsvar med de sannsynlige kostnadene 
 
 

§7.  Penger tildelt i tilskuddsåret 2020 skal brukes opp innen 1. desember 2021. 
Lokallagene må rapportere før de kan søke nye midler. Det presiseres at man ikke 
kan ha tilskudd fra flere tilskuddsår på konto samtidig.  

 
§8. Lagene skal rapportere på de brukte midlene til sentralleddet, gjennom 
innsending av et Frifond-regnskap og en kort presentasjon av de gjennomførte 
aktivitetene på juvente.no/rapportering senest 1.desemeber 2021. 

 
§9. Om midlene ikke er brukt opp innen 1.desember 2021 må midlene tilbakebetales 
Juvente sentralt, som igjen må betale tilbake til LNU. Ubrukte midler må tilbakebetales før 
et lag kan får nye tildelinger og senest 31.januar 2021. Tilbakebetalinger overføres til 
1503.18.64280 og merkes med «Frifond ubrukte lagsmidler *lokallagsnavn*». 
 
§10.   Dersom et lag unnlater å levere rapport innen fristen vil laget ikke kunne søke nye 
midler fra Frifond til hele tildelingssummen er rapportert for. Ved rapportering etter fristen 
vil arbeidsutvalget ta en vurdering på dette.  
 
§11.  Lag har klagerett på vedtak gjort av arbeidsutvalget. Klager sendes inn til 
sentralstyret ved styreleder. Sentralstyret behandler klagesaker på neste ordinære 
styremøte. 
 
§12.  Sentralleddet kan beholde opptil 5 % av tilskuddet til administrasjon.  
 
§13.  Sentralleddet har ansvar for å minne lagene på at de skal søke Frifondmidler, 
samt presentere for resten av organisasjonen hva lagene har fått innvilget støtte til og 
summen som er tildelt hvert lag.  


