Forslag til reviderte retningslinjer for Frifond Organisasjon i
Changemaker
Sist revidert på Landsstyremøtet 14. februar 2014.
Til behandling på Landstyremøtet 23-25. februar 2018

1. Om Frifond Organisasjon og målet med ordningen
a) Frifond Organisasjon er en støtteordning forvaltet av Landsrådet for Norges Barne- og
ungdomsorganisasjoner (LNU). Formålet med ordningen er å øke aktiviteten til
lokalgrupper i barne- og ungdomsorganisasjoner.
b) AU søker til LNU på vegne av hele Changemaker i april hvert år. Tildelingen til
Changemakers sentralledd1 skjer normalt i juli. Med unntak av 5% som beholdes til
administrasjon plikter sentralleddet å dele ut tilskuddet til lokalgruppene til Changemaker
jf. LNUs retningslinjer for Frifond organisasjon2.
2. Søknad- og utdeling av Frifondsmidler til lokalgrupper
a) Tildeling av frifondmidler til lokalgrupper skjer hovedsakelig to ganger i året. Begge
tildelingene finner sted etter at sentralleddet har mottatt tilskudd fra LNU på Frifonds
Organisasjonsmidler (se punkt 1b). Hovedutdelingen til lokalgruppene blir i
august/september, og en restutdeling i november/desember. Changemakers sentralledd
sin frist til å dele ut Frifondsmidler er 31. desember hvert år.
b) Arbeidsutvalget (AU) skal informere lokalgruppene om søknadsrunden minimum tre uker
i forveien. Informasjonen skal inneholde informasjon om gjeldende søknadssystem,
frister og krav til søknad.
c) Utdelingen er basert på søknad fra lokalgruppen. Lokalgruppen må levere inn søknad i
den enhver tid gjeldende system som sentralleddet benytter seg av. Basert på søknad
innstiller AU til Sentralstyret (SST) på tildelingen til lokalgruppen, før SST vedtar
utdelingssummen. Krav til søknad er bestemt av punkt 3.
d) Ved hver tildeling skal AU opplyse den enkelte lokalgruppen om sin tildeling og vise til
bruk av midlene i tråd med punkt 5. Lokalgruppen må enten aktivt akseptere tildelingen
eller klage i tråd med punkt 4.

1

Med sentralleddet menes sentralstyret og arbeidsutvalget Changemakers årssamling og representerer Changemaker på nas jonalt
nivå. Dette er Sentralstyret, Arbeidsutvalget og Politiske utvalg. Ansatte i Changemaker tar også del i Sentralleddet.
2
LNU sine retningslinjer for Frifond Organisasjon kan ses her. Der kan du også lese mer om selve støtteordningen.
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e) Etter hver tildeling skal AU offentliggjøre hvor mye de ulike lokalgruppene har blitt tildelt,
hvor mye de har søkt om, hvor mange medlemmer de har og hvilke aktiviteter de har
planlagt.

3. Krav til lokalgrupper som søker
Lokalgrupper i Changemaker som søker Frifond Organisasjonsmidler må:
- Følge Changemakers vedtekter
- Ha minst tre medlemmer3 og legge ved medlemsliste
- Levert og fått godkjent årsrapport for foregående kalenderår
- Ha gjennomført årsmøte og levert referat eller protokoll fra dette møtet.
- Ha et styre valgt av lokalgruppens medlemmer
- Økonomiansvarlig eller lokalgruppeleder må opprette en egen bankkonto for
lokalgruppemidler
- Brukt midlene i tråd med punkt 5 i dette dokumentet

4. Klageadgang
Lokalgruppene kan klage på vedtak om tildeling som er gjort av SST eller AU, om de mener at
lokalgruppens oppfyllelse av tildelingskriteriene har blitt vurdert feilaktig. Fristen for å klage er
senest tre uker etter at lokalgruppene har blitt opplyst om vedtaket fattet av sentralstyret. Ved
en klage må lokalgruppen selv opplyse om grunnlaget for klagen. Det er sentralstyret som
behandler klagen.
5. Lokalgruppens bruk av midlene
a) Pengene skal hovedsakelig gå til å skape aktivitet i lokalgruppens nærområde.
b) Lokalgruppen må bruke pengene innen 30.juni i kalenderåret etter utdeling. Etter det må
lokalgruppen sende en bekreftelse til Changemaker sentralt om at pengene er brukt opp
for å kunne motta ytterligere støtte. Penger som ikke er brukt opp må tilbakebetales til
Changemaker sentralledd.
c) Det er ikke tillatt å bruke frifondmidler på:
- å lønne ansatte
- Innsamlingsaktivitet
- å bygge egenkapital
- aktivitet i, eller reise til, utlandet
- innkjøp av rusmidler

3

Et medlem er en person mellom 13-30 år som har betalt medlemskontigent til Changemakers sentralledd i kalenderåret søknaden
sendes inn.
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d) Lokalgruppene skal ikke sende inn kvitteringer, bilag og lignende dokumentasjon, men
dette må oppbevares hos lokalgruppesstyret i minst to år.
6. Ekstraordinære tildelinger
a) Lokalgrupper kan søke om penger utenom de vanlige tildelingsrundene til spesielle og
uforutsette formål. Disse søknadene behandles av AU fortløpende. Kravene til å motta
ekstraordinært tilskudd er de samme som for normale tilskudd bestemt av punkt 2 og 3.
b) SST kan dele ut hele eller deler av forventet Frifondstilskudd til lokalgrupper før de har
blitt tildelt til sentralleddet av LNU, såkalt forskuttering av midler.
7. Restmidler
a) Hvis sentralleddet ikke klarer å tildele hele tilskuddet som Changemaker har mottatt fra
LNU overføres dette som restmidler som kan deles ut til lokalgruppene. Dette er forutsatt
godkjenning fra LNU. Utdeling av eventuelle restmidler skjer hovedsakelig på vårparten
før sentralleddet mottar et nytt tilskudd fra LNU
b) Tilbakebetalte midler fra lokalgrupper går i Changemakers restmiddelpott som igjen
deles ut igjen til lokalgruppene, bestemt av punkt 2 og 6, eller tilbakebetales til LNU.
8. Årsrapport og prosjektrapport
a) Lokalgruppen må levere årsrapport for kalenderåret innen frister satt av Sentralleddet.
AU skal opplyse om krav og innhold til årsrapport og format for innsending. Frist for
innsending kan variere fra år til år, men siste frist er alltid minst 6 uker før
Changemakers Årssamling.
b) For tilskudd til større eller særegne prosjektaktiviteter, feks gjennomføring av et
helgearrangement med store kostnader, kan sentralleddet kreve en egen prosjektrapport
i tillegg til årsrapport.
9. Etableringstilskudd
Nye lokalggrupper som opprettes på et tidspunkt langt unna den normale søknadsfristen i punkt
2 kan søke om et etableringstilskudd. Lokalgruppen må ha avholdt stiftelsesmøte og levert
dokumentasjon på dette. Ellers gjelder øvrige krav til nyopprettede lokalgrupper.
10. Nedlegging av lokalgrupper
Hvis en lokalgruppe legges ned, må den levere årsrapport og returnere alle ubrukte midler til
Changemakers sentralledd. Midler som er basert på Frifonds Organisasjontildelinger går inn i
Changemakers restmiddelspott. Øvrige midler lokalgruppen har opptjent vil forvaltes av
sentralleddet til Changemaker.
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11. Kontrolladgang for sentralleddet
Sentralleddet kan kreve innsyn i lokalgruppenes drift for å kontrollere at midlene har blitt brukt i
tråd med Frifondsretningslinjene
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