Veiledning til ÅRSRAPPORT og FRIFOND
Årsrapport
Fyll inn korrekte opplysninger så langt det lar seg gjøre på begge sider. Årsrapporten må være levert
og underskrevet for å kunne søke om FRIFOND-midler.
Legg spesielt merke til at feltet ”Styre” kun skal fylles ut dersom det er et styre som er valgt av og
blant medlemmene!
Søknad om FRIFOND-midler
Midlene fordeles til lagene hver høst ut fra følgende fordelingsnøkkel:
Grunnstøtte: 30 % av midlene fordeles likt mellom alle tellende lag
Medlemsstøtte: 50 % av midlene tildeles tellende lag på grunnlag av antall tellende medlemmer
De resterende 20 % av midlene fordeles til lag som har søkt om prosjektstøtte (dette kan også ikketellende lag søke om å få).
Prosjektstøtte:
Det er mulig å søke om støtte til enkeltprosjekter i laget (for eksempel innkjøp av materiell / litteratur
/ aktiviteter, et større enkeltstående arrangement, fellesreise, leie av bidragsytere). I søknaden må en
da redegjøre for hensikten bak prosjektet. NLMs barne- og ungdomsråd har vedtatt å sette et særlig
fokus på misjon i Norge, lederutvikling og trosopplæring. Prosjekter som har en utadrettet hensikt
eller bidrar til lederutvikling eller trosopplæring (her tenker vi videre enn bare
kunnskapsdimmensjonen) vil derfor bli prioritert.

Krav til tellende lag og medlemmer
LAG

Et lag er tellende når det:
- har minst 5 tellende medlemmer under 26 år
- har eget styre valgt av og blant medlemmene NB! Gjelder bare for lag som har flere enn 3
medlemmer over 15 år
- har en selvstendig økonomi (egen konto for laget)
(nye regler fra Brønnøysundregistrene gjør ikke dette lenger mulig. Frem til LNU kommer med en
annen løsing kan en opprette en privat konto med lagets navn).
- har sendt inn utfylt og underskrevet årsrapport
- er et lokallag (altså ikke fylkeslag som kretskor o.l.)
NB! Vær oppmerksom på undergrupper til ungdomslag/foreninger/forsamlinger: EKSEMPEL en
cellegruppe som tilhører Salem i Bergen MÅ ha eget valg og styre innad i gruppen for å være tellende.
Det er ikke godt nok at selve misjonsforsamlingen har det.

MEDLEM
Dette er et tellende medlem:
- Innbetalt kontingent for høsten eller hele grunnlagsåret (skal være medlem 31.12)
- Under 26 år i grunnlagsåret
Laget skal sende inn medlemsliste sammen med søknaden. Listen SKAL inneholde:
1. Navn på medlemmene
2. Fullstendig adresse
3. Fødselsår (ikke alder!)
4. Signatur/initialer og dato for hver innbetalt kontingent
5. Signatur av lagets leder på hver medlemsliste (NB! Dersom flere sider, skal alle signeres)
Eksempel:
Ola Nordmann

Kirkeveien 108

0361 Oslo

født 1991

Signatur leder

