
RETNINGSLINJER FOR BRUK OG 
FORDELING AV FRIFONDMIDLER 
Retningslinjene er vedtatt av Misjonssambandet ungs Landsstyre 02.04.2022 

 
1. Når Misjonssambandet ung har mottatt tilskudd fra Frifond organisasjon, skal vi utbetale 

midlene til de lokale fellesskapene (= lokallagene) så snart som mulig, og senest innen 31. 
desember i tilskuddsåret. 
 
De lokale fellesskapene må ha brukt opp frifondmidlene innen 01.09 i kalenderåret etter 
tilskuddsåret, og Misjonssambandet ung skal motta bekreftelse på at fjorårets støtte er 
oppbrukt før det utbetales ny støtte til fellesskapet. Misjonssambandet ung skal kreve tilbake 
ubrukte midler fra fellesskapene. 

 

2. Misjonssambandet ung har valgt å fordele frifondmidlene utifra følgende  fordelingsnøkkel: 
a. Grunnstøtte: 25 % av midlene fordeles likt mellom alle tellende fellesskap 
b. Medlemsstøtte: 50 % av midlene tildeles tellende fellesskap på grunnlag av  

  antall tellende medlemmer 

c. Prosjektstøtte: 20 % av midlene fordeles til fellesskap som har søkt  
spesifikt om prosjektstøtte 

d. Administrasjon: Misjonssambandet ung kan holde tilbake inntil 5 % av  
midlene til administrasjon 

 

3. Det er mulig å søke om støtte til ENKELTPROSJEKTER i fellesskapet inntil 50 000 kr. Søknaden 
må da gi en god beskrivelse av prosjektet, samt målet med det. Misjonssambandet ung vil 
prioritere prosjekter som gjelder: 

a. Utadrettet arbeid 
b. Lederutvikling 
c. Trosopplæring 

 
Dersom et fellesskap mener at det er gjort feil ved tildelingen, er det mulig å klage til 
Misjonssambandet ungs Landsstyre innen tre uker etter mottatt utbetalingsvarsel. Ved 
tildeling til fellesskapene skal det komme tydelig frem om fellesskapet fikk støtte til 
prosjektet eller ikke. 

 
4. Frifondmidlene skal komme fellesskapets medlemmer til gode. Hvert enkelt lokale fellesskap 

bestemmer selv hva de vil bruke midlene på, så lenge det er i tråd med Misjonssambandet 
ungs retningslinjer. Pengene skal IKKE gis til sentralleddet eller finansiere sentralleddets 
aktivitet. Lokale fellesskaps frifondmidler kan brukes i sammenheng med sentralleddet kun 
dersom det «styrker lokal aktivitet» og «er initiert og begrunnet av lokallaget selv» (jf. LNUs 
retningslinjer for Frifond organisasjon punkt 4). Pengene skal IKKE brukes: 

a. Til å lønne eller honorere ansatte/tillitsvalgte 
b. Til innsamlingsaktivitet 
c. Til å bygge egenkapital/sparing 
d. Utenfor Norge/aktivitet i utlandet 
e. Til innkjøp av rusmidler 

 
5. De lokale fellesskapene leverer inn årsmelding med medlemslister, søknad om frifondmidler 

og eventuell søknad om prosjektstøtte til Misjonssambandet ung innen en gitt frist i starten 
av hvert kalenderår. Det gis grunnstøtte og medlemsstøtte til fellesskap som oppfyller 
kriteriene for et tellende fellesskap og ikke søker om støtte fra en annen organisasjon. Vi har 
elektroniske rutiner som automatisk sjekker om medlemmer og fellesskap er tellende, og 
baserer søknaden til Frifond organisasjon på disse tallene. 



 

Et tellende fellesskap/lokallag: 
a. Er en selvstendig enhet i organisasjonen per 31.12 i grunnlagsåret. 
b. Har gjeldende vedtekter. 
c. Har minst fem tellende medlemmer. 
d. Har eget styre valgt av og blant medlemmene. Valg av styre kan ikke avholdes 

sjeldnere enn hvert annet år. 
• NB! Lokale fellesskap der bare tre medlemmer eller færre er gamle nok til å ha 

fullverdige demokratiske rettigheter (15år) i organisasjonen, har dispensasjon 
fra dette kravet. 

e. Har kontroll over egen økonomi. 
f. Har minst én medlemsrettet aktivitet. 

• Årsmøter, styremøter eller andre vedtektsfestede møter utgjør ikke i seg selv 
en medlemsrettet aktivitet. 

 
Et tellende medlem: 

a. Er en person som per 31.12 i grunnlagsåret er under fylte 26 år, og som 
individuelt og frivillig har meldt seg inn i organisasjonen. 

b. Skal ha innbetalt minst 50 kr i medlemskontingent per 31.12 i grunnlagsåret. 
c. Er registrert på medlemsliste med navn, adresse, fødselsdato og leders signatur for 

betalt medlemskontingent. 
d. Har fulle demokratiske rettigheter etter fylte 15 år. 

 
Misjonssambandet ung gjennomfører også revisjon med stikkprøver på søknadstallene. 
Lagene er pliktig til å ta vare på dokumentasjon på hvordan pengene er brukt. Dette må kunne 
framvises ved kontroll. 

 
6. De lokale fellesskapene leverer rapport om sin bruk av frifondmidlene til sentralleddet 

(Misjonssambandet ung) innen 01.09 hvert år. Denne skal vise hvor mye av midlene som er 
brukt. Ideelt sett skal alle frifondmidlene brukes opp. Rapporten skal også vise hva pengene er 
brukt på. Eventuelle restmidler – frifondmidler som de lokale fellesskapene ikke har fått brukt 
innen 01.09 – må tilbakebetales til sentralleddet. Dersom midler er brukt i strid med 
retningslinjene vil de ble regnet som restmidler og må tilbakebetales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


