Retningslinjer ved fordeling av Frifondmidler i NBUF
(revidert august 2010)

Flat tildeling
Alle lag som sender inn godkjent årsrapport, godkjent medlemsliste innen fristen 1.
april og betaler inn kontingenten på 50kr/medlem(blir fakturert). Vil få 1.000 kr + 200
kr pr medlem i Frifondstøtte. Her trengs ikke egen søknad.
Prosjektstøtte:
a) Støtte til oppstart av nye lokallag/ny virksomhet.
b) Ledertrening
c) Integreringstiltak og flerkulturelle arrangement.
d) Evangeliseringstiltak
e) Fylker med liten virksomhet og lag med dårlig økonomi.
f) Arbeid som kan være modeller for andre lokallag.
Søknad sendes via medlemssystemet på: https://medlem.nbuf.no/
Søknadsfrist: 1. september
Retningslinjer for lokallagets bruk og rapprotering av frifond
a) Lokallaget skal i utgangspunktet bruke alle tildelte midler samme kalenderår
som de blir utdelt. Midlene kan også brukes frem til rapporteringsfrist 1. april
påfølgende år.
b) Midler som ikke er rapportert innen 31. mai påfølgende år, skal tilbakebetales
til sentralleddet.
c) Ved å søke på frifond, godtar lokallaget disse retningslinjene.
d) Rapportering på bruk av midlene (både flat tildeling og prosjektstøtte) gjøres
på lokallagets egen side i medlemssystemet.
Retningslinjer for behandling av søknader
a) Ved mange søknader fra lokallag tilknyttet samme menighet, skal søknadene
ses i sammenheng.
b) Søknader som kommer etter fristen 1. september, blir ikke behandlet. Men kan
overføres til neste år, etter dialog med lokallaget. Eller behandles om det
skulle være restmidler.
c) Lokallag har anledning til å omdisponere mottatte midler etter avtale med
sentralleddet, ved daglig leder eller landsleder.
d) Lag som ikke har levert medlemsliste eller årsrapportskjema for gjeldende år,
vil ikke motta støtte.
e) Alle lokale lag må rapportere på bruk av tidligere tildelte midler før en mottar
ny støtte.
f) Lag som får støtte forplikter å stille materiell/personell vederlagsfritt til
disposisjon for sentralleddet.
g) Landsstyret fungerer som klageorgan på tildeling av midler. Klage må sendes
styret skriftlig, senest 1 mnd etter mottatt tilsagnsbrev.
h) Eventuelle tilbakebetalte midler fra lokallag fordeles på samme måte som de
øvrige midler.
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