Viktig informasjon om Frifond for 2012
Til lokallagsledere og kasserer i USFs lokallag

1 Hva er Frifond?
Hvert år tildeles USF Frifond-midler fra statsbudsjettet og tippeoverskuddet, via Landsrådet for
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). 5 % av midlene går til USFs administrasjon,
resten går til lokallagene. Frifond-midlene skal brukes til å styrke det lokale, frivillige arbeidet.
Midlene kan altså ikke brukes til lønn eller i utlandet. De kan heller ikke brukes på måter som
undertrykker eksisterende frivillighet. Frifond-midlene er årlige midler. Det innebærer at mottatte
penger må være brukt opp innen 31. mai året etter.
Vedlagt regelverk er en utdypning av LNUs regler for Frifond, samt informasjon om støttetyper
og tildeling.

2 Obligatorisk rapportering
Lokallag som søker om og mottar frifondstøtte må levere årsrapport, medlemsbekreftelse og Frifondrapport for 2011. Et unntak fra denne regelen er nyopprettete lokallag.
2.1 Medlemsbekreftelse
Alle aktive lokallag vil i god tid før fristen bli tilsendt en enkel oversikt over fjorårets medlemmer i
egen e-post. Denne oversikten er unik for hvert lokallag og må signeres av lokallagsleder – enten for
hånd eller elektronisk via USFs medlemsregister, Hypersys. Medlemsbekreftelsen er altså ikke den
samme som innsendt medlemsoversikt for året før.
2.2 Årsrapport
Lokallagene er også pliktet til å sende inn en ferdigutfylt årsrapport signert av leder i lokallaget eller to
styremedlemmer. Årsrapporten er vedlagt denne e-posten.
2.3 Frifondrapport
Alle lokallag som mottok Frifondstøtte foregående år er dessuten pliktet til å levere en Frifondrapport.
I den skal det stå kort om aktivitetene og tilnærmede summer, men fortrinnsvis inneholde et regnskap
med faktiske summer. Om det er avvik fra prosjektsøknaden bør dette fremgå av rapporten.
Frifondstøtten må være brukt opp innen 31. mai 2012. Penger som ikke er brukt opp må, uten unntak,
tilbakebetales.

3 Frister
1.
2.
3.
4.

Frist for å levere medlemsbekreftelse og årsrapport for 2011 er i 15. mai.
Frist for å bruke opp Frifondmidlene for 2011-12 er 31. mai.
Frist for å levere Frifond-rapporten for 2011 er 20. juni.
Frist for prosjektsøknad (se regler for frifond 2012 for mer informasjon), 1. tildeling: 12.
august, 2. tildeling: 4. november

4 Innmelding av medlemmer
Samtlige lokallag oppfordres til å melde inn medlemmer så fort som mulig slik at lokallagets
medlemmer får Førsteraden (USFs medlemsblad). Husk at medlemmer fra 2011 ikke blir
automatisk innmeldt i 2012, og at lokallaget må ha registrert minimum fem medlemmer for å
motta frifondstøtte
NB: Fra og med 1. april 2012 overtar Iris Aasen Brecke stillingen som medlemssekretær etter Seán
Scully. Spørsmål og henvendelser i forbindelse med Frifond og øvrige medlemsaker må derfor sendes
til iris@sjakk.no

Vennlig hilsen
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