NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND
NLM UNG
FRIFOND – INFO TIL DEG SOM LURER:
Tellende medlem:
‐ En person som i løpet av grunnlagsåret ikke har fylte 26 år, og som individuelt og frivillig har
meldt seg inn i organisasjonen.
‐ Skal ha innbetalt minst kroner 50.‐ i kontingent hvert grunnlagsår.
‐ Er registrert på medlemsliste med navn, adresse, fødselsdato og leders signatur for betalt
kontingent.
Tellende lokallag:
‐ Er en selvstendig enhet i organisasjonen per 31.12 i grunnlagsåret.
‐ Har gjeldende vedtekter (NLM ung har standardvedtekter, disse ligger under fanen lag og
støtte, ressurser på nett)
‐ Har minst fem tellende medlemmer.
‐ Har eget styre valgt av og blant medlemmene. Valg av styre kan ikke avholdes sjeldnere enn
hvert annet år.
o NB! Lokallag der bare tre medlemmer eller færre er gamle nok til å ha fullverdige
demokratiske rettigheter i organisasjonen (fylt 15 år da årsmøtet ble gjennomført),
har dispensasjon fra dette kravet.
‐ Har kontroll over egen økonomi, dvs har egen bankkonto registrert på laget.
Forvaltning og bruk av pengene:
‐ Sentralleddet (NLM ung) skal utbetale mottatt tilskudd til sine tellende lokallag innen
31.desember hvert år.
‐ Hvert lokallag skal selv bestemme over bruken av midlene, men det skal brukes til lokal
aktivitet, eller til å stryke lokal aktivitet.
‐ Lokallagene skal ha brukt opp midlene innen 30.6 i kalenderåret etter utbetalingsåret.
‐ Sentralleddet (NLM ung) må innhente bekreftelse på at midlene er brukt opp før det
utbetales ny støtte til lokallagene.
‐ NLM ung sitt landsstyre har vedtatt følgende fordelingsnøkkel av midlene:
o BASISSTØTTE:
25 %
o MEDLEMSSTØTTE:
50 %
20 %
o PROSJEKTSTØTTE:
o ADMINISTRASJON:
5%
Hva skal pengene brukes/ikke brukes til:
‐ Frifondmidlene skal komme lagets medlemmer til gode
‐ Pengene skal IKKE brukes til:
o Gaveoverføring til sentralleddet
o Lønn til ansatte
o Innsamlingsaktivitet
o Bygge egenkapital/sparing
o Utenfor Norge/aktivitet i utlandet
o Innkjøp av rusmidler
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