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Frifond er en støtteordning for lokal aktivitet i nasjonale barne- og ungdomorganisasjoner i
Norge. Ordningen skal bedre rammebetingelsene for frivillige organisasjoner og gruppers
medlemsbaserte aktivitet. Ordningen administeres av LNU som Ung baptist er medlem av.
Frifondstøtte gis til godkjente lokallag, dvs lag med minst 5 tellende medlemmer. Et tellende
medlem må ha meldt seg inn frivillig i organisasjonen og betalt minimum kr 50,- i
medlemskontingent for inneværende år og være under 26 år. Lokallagene skal være
egenstyrte og i lokallag hvor fler enn 3 personer er over 15 år må det gjennomføres årsmøte i
lokallaget (ikke menighetens årsmøte) med minimum valg av leder og kasserer. Ung baptist
kan kreve å få se årsmøtereferater for kontroll.
Frifondmidler skal kun brukes til lokal aktivitet. Med lokal aktivitet menes at aktivitetene
skal gjennomføres der hovedtyngden av medlemmene i lokallaget bor. Pengene kan ikke
brukes til reise eller deltakeravgift til arrangementer der Ung baptist er arrangør eller
medarrangør.
I tillegg til det skal støtten IKKE :
- Disponeres av sentralleddet (bortsett fra 5 % som årlig settes av til administrasjon)
- Brukes til å lønne ansatte
- Brukes til innsamlingsaktivitet
- Brukes til å bygge egenkapital
- Brukes utenfor Norge
- Brukes til innkjøp av rusmidler
Hvert lokallag kan kun motta frifondstøtte fra én nasjonal organisasjon.
Grunnstøtte
Målet for grunnstøtten er at alle lokallag i Ung baptist skal ha et rettferdig, forutsigbart grunnlag for
planlegging og budsjettering av drift.
Alle lokallag som har sendt inn godkjent årsrapport, godkjent medlemsliste innen 1. mars og betaler
inn kontingent på kr 50 pr tellende medlem ihht utsendt faktura vil få kr 3000,- i fast støtte. I tillegg
kommer en varierende støtte pr tellende medlem basert på totaltildeling fra LNU og støtte gitt til
etablering og prosjekt. Støtte skal utbetales etter at evt klager på prosjektstøtte er ferdigbehandlet og
før 1. oktober. Ung baptist oppfordrer til å begynne registrering av årsrapporter i desember, mens
endelig signering må være mellom 1. januar og 1. februar påfølgende år.
Utbetaling av grunnstøtte skal være før 1. oktober. Lokallag som ikke har betalt inn
medlemskontingent eller ikke har betalt tilbake ubenyttet beløp fra fjoråret vil ikke få utbetalt ny
grunnstøtte. Grunnstøtten vil bli holdt tilbake til 15. desember så lokallagene får mulighet til å gjøre
opp for seg. Midler blir senest utbetalt 31. desember. Tilbakeholdt grunnstøtte vil etter dette bli søkt
overført til neste år evt bli tilbakebetalt til LNU.
Etableringsstøtte
Støtte på kr 5000 gis til lokallag som er nye og ikke har registrerte medlemmer og årsrapport pr
31.12 foregående år. Støtten utbetales løpende fram til 1. september. Søknad gjøres på standardisert
skjema som finnes på Ung baptist sine nettsider og innvilges av administrativ leder.

Prosjektstøtte
Hvert år avsettes kr 100 000,- til prosjektstøtte. Beløpet fordeles på lokallag i hht søknad. Et
lokallag kan ikke få mer enn 50 % av totalt prosjektstøttebeløp. Prosjektmidlene utlyses på nettside,
i sosiale medier og i nyhetsbrev i januar. Frist for søknad er 1. april. Tildeling av prosjektmidler
gjøres av to representanter fra styret (kan også være varamedlemmer) hvor daglig leder deltar med
uttalerett. Prosjektmidler kan kun gis til godkjente lokallag. Tilsagn og utbetaling skjer innen 31.
juni. Lokallag må ha rapportert fjorårsmidler og betalt tilbake evt ubrukte midler før de mottar
prosjektmidler. Ung baptist plikter ikke å betale ut til søknader som ikke er innenfor rammene som
er beskrevet nedenfor. Ikke bevilget prosjektstøtte legges da til generell grunnstøtte pr medlem og
utbetales i den årlige tildelingen i slutten av september.
1. Hva er et prosjekt?
- Det er tidsavgrenset. Prosjektet må gjennomføres mellom 1. april det året man søker og 31. mai
påfølgende år.
- Det bestemt mål. Hva ønsker dere å oppnå med dette prosjektet?
- Det må ha en definert målgruppe. Hvem lager dere prosjektet for?
- Det har en leder som er under 26 år eller et lederteam hvor barn eller unge er med.
- Det har et konkret og gjennomførbart budsjett.
- Det skal være noe dere ikke gjør til vanlig.
2. Hvem kan ha et prosjekt?
- Det er lokallaget som eier prosjektet. Initiativet til prosjektet skal helst komme fra barn og unge i
lokallaget.
3. Hva må prosjektet inneholde?
Vi vurdere disse kriteriene for søknaden og den bør inneholde en eller flere.
- Det når ut til flere enn de som er medlemmer av lokallaget
- Det bidrar positivt/sprer velsignelse til sitt nærområde
- Det sprer evangeliet
- Det bygger relasjoner på tvers av kulturer og skillelinjer
Ellers gjelder de generelle retningslinjene for bruk av Frifondmidler.
4. Hvis de som skal behandle søknaden trenger mer informasjon om prosjektet, kan de kontakte
søker.
Evt avlslag på søknader skal begrunnes i tilbakemelding til søker. Klage på avslag/innvilget støtte
gjøres til Landsstyret innen 15. august. Styremedlemmer som har behandlet prosjektsøknaden i
utgangpunktet skal ikke være med i saksbehandlingen av klagesaken, men erstattes av
varamedlemmer. Klagen må være behandlet innen 15. september.
Rapportering av Frifond
Alle lokallag og nyetablerte grupper plikter å bruke opp og rapportere bruk av midler i hht LNU
sine retningslinjer for bruk av frifondmidler innen 31. mai påfølgende år. Alle rapporter må
godkjennes av ansatt i Ung baptist via rapporteringssystemet. Midler som ikke har blitt brukt, eller
ikke er rapportert for, må betales tilbake til Ung baptist. Ved godkjennelse fra LNU blir
tilbakebetalte midler delt ut på nytt ihht vanlige regler om grunnstøtte.
Klage

Eventuelle klager på tildeling av etableringsstøtte og grunnstøtte skal gjøres til AU innen 14 dager
etter utbetaling. Klage på godkjenning av rapport for bruk av frifondstøtte skal gjøres til AU innen
14 dager etter at rapporten er returnert. Klagen må behandles av styret innen en måned fra
mottaksdato.

