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 Retningslinjer for Frifondstøtte i Juba 2021-2022 

Vedtatt av Jubas sentralstyret 11.08.2021 

Frifond er en støtteordning som er opprettet av Stortinget for å stimulere til frivillig arbeid 

blant barn og unge. Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) får 

hvert år et beløp som fordeles til nasjonale barne- og ungdomsorganisasjoner.  

Juba er en av organisasjonene som mottar Frifond-penger fra LNU.  

Midlene beregnes utfra antall medlemmer og lag i grunnlagsåret 

Sentralstyre i Juba har ansvar for å fordele pengene videre til Jubas lokallag og sikre at 

pengene blir brukt i tråd med målet og regelverk for støtteordningen.  

Juba sentralt rapportere årlig til LNU om hvordan midlene er brukt. Derfor må alle lokallag 

som mottar midler fra Frifond årlig rapportere om bruken av midlene. 

Organisasjonen kan bruke inntil 5% av bevilgningen fra LNU til å dekke administrasjon av 

ordningen. Organisasjonen, ved sentralleddet, vil fra år til år vurdere om også disse pengene 

skal fordeles til lokallag.  

Fordeling, frister og bruk av midler  

•Frifondmidlene skal brukes av Juba-lagene til gjennomføring av fritidsaktiviteter for barn,

både ved at lokallag får råd til løsninger de ellers ikke kunne velge og at lederne kan bruke 

mindre tid på inntektsbringende tiltak og mer tid til selve aktivitetene.  

Det bidrar også til å holde medlemskontingentene lave slik at Jubas aktivitetstilbud er 

tilgjengelig for flest mulig. 

• Alle registrerte lokallag i Juba kan søke om Frifondstøtte til sin aktivitet. Lokallagenes

frist for å sende inn Frifondsøknad til behandling er 1. desember. Søknad sendes 

på fastsatt skjema til administrasjonen: mari@juba.org  
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• Innsendte søknader behandles av administrasjonen innen to uker, jamfør. 

retningslinjene sentralstyre har vedtatt. Ved tvilstilfeller blir AU eller styreleder 

rådspurt.  

Administrasjonen fører oversikt over tildelinger og rapporterer til sentralstyret gjennom året. 

Frifondmidler skal utdeles før 31. desember.  

 

• Klage på behandling av søknad rettes skriftlig til aktivitetskonsulenten og 

sentralstyret i Juba. Klagefrist er fire uker fra utsendt svarbrev på søknaden.  

 

• Hvis det ved slutten av året er Frifondmidler igjen, kan organisasjonen, ved 

sentralleddet, fordele disse til lokallag som ikke har søkt eller ved å gi mer midler til 

de som allerede har fått. Ubenyttet støtte skal Juba betale tilbake til LNU.  

 

• I søknaden skal det spesifiseres hvilke aktiviteter Frifondstøtten skal brukes til. 

Frifondmidlene kan omdisponeres gjennom året, i henhold til LNUs og Jubas 

retningslinjer.  

• De vanligste formålene å gi støtte til: Ordinær lagsdrift knyttet til Jubas fire 

aktivitetsmodeller; Friluft, Scene, Nettverk og Klubb.  

• Større prosjekter som et lag velger å gjennomføre innenfor Jubas arbeidsområder.  

• Lokale arrangement i lokal regi. Enkeltarrangementer i avdelingens regi, enten av 

intern karakter eller åpne tilbud.  

 

Ved tvilstilfeller kan man ta kontakt med Jubas administrasjon før man bruker     

Frifondsmidler 

• Ledertrening, lederpleie og lederoppfølging i regi av lokallaget.  

• Innkjøp av utstyr til laget (f.eks. spill, maling, premier og symaskiner)  

 Støtten kan også gis i form av oppstartstøtte til nye lokallag.  
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Det er ønskelig at lokallagene sender søknader tidlig på året. 

Dette gir administrasjonen oversikt og en rettferdig fordeling til lokallagene som søker. 

Før søknad om nye midler kan behandles skal Juba sentralt motta en 

bekreftelse fra lokallaget på at midlene fra året før er brukt opp.  

Det er krav om jevnlig aktivitet i lokallaget for å kunne motta støtte. Dette innebærer minst 

én aktivitet i løpet av året, i tillegg til årsmøte. Aktivitetene skal rapporteres i 

årsmeldingen som sendes til aktivitetskonsulenten. Det skal det også fremlegges et 

enkelt regnskap for bruk av Frifondmidler. Det leveres sammen med skjema for 

oppbrukte midler.  

Frifondmidler skal være brukt opp innen 1.12 året etter de er tildelt.  
 

Saksbehandler hos Juba:  

Aktivitetskonsulent Mari Rehoff Skjerden  

Epost: mari@juba.org  

Tlf: 472 93 908  

Post: Juba, Torggata 1, 0181 Oslo 




