Retningslinjer for

Lokallagsfondet
Vedtatt i landsstyret 28.04.2019

1.

2.

3.

Formål
1.1

Lokallagsfondet er NCFUs støtteordning for lokallag. Alle godkjente lokallag i
NCFU kan søke støtte fra fondet i henhold til disse retningslinjene.

1.2

Lokallagsfondet er basert på støtte fra Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoners (LNU) støtteordning Frifond Organisasjon. Formålet
med Frifond er å stimulere barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt, både
gjennom frivillige organisasjoner, frittstående grupper og foreninger. Ordningen
skal bedre rammebetingelsene for frivillige organisasjoner og gruppers
medlemsbaserte virke på lokalt nivå. Tilskuddet skal nå ut til et bredt spekter av
organisasjoner og grupper med ulike formål og aktivitetsgrunnlag. Midlene skal
gå til organisert og frivillig barne- og ungdomsaktivitet lokalt i Norge, også
aktiviteter i regi av organisasjoner som ikke er medlem i LNU.

Administrasjon av ordningen
2.1
NCFU sentralt bruker 5 (fem) prosent av de tildelte midlene til sentral
administrasjon.
2.2

Veiledende søknadsfrister er 1. juni, 1. september og 1. november. Ved en
nytildeling av eventuelle tilbakebetalte midler, skal pengene tildeles fortløpende
etter utlyste søknadsfrister. NCFU skal utbetale midlene til sine lokallag uten
unødig opphold, og senest innen 31. desember i tilskuddsåret.

2.3

Ved nytildeling av tilbakebetalte midler skal nyoppstartede lokallag prioriteres.

2.4

Midler tildeles etter vedtak i lokallagsfondets tildelingsutvalg. Økonomi- og
administrasjonskonsulenten fungerer som utvalgets sekretær, og lager innstilling
til vedtak.

2.5

Tildelingsutvalget skal bestå av tre medlemmer valgt av sentralstyret.
Medlemmene velges blant styrets medlemmer og vararepresentanter, men
sentralstyrets leder kan ikke velges til tildelingsutvalget.

2.6

Tildeling skjer forløpende etter utløp av søknadsfristene. Det skal tilstrebes en
rettferdig fordeling mellom lokallagene.

2.7

Mulighetene til å søke på midler fra lokallagsfondet skal kunngjøres lokallagene
via e-post og www.ncfu.no.

Klage på vedtak
3.1.

Det er anledning til å påklage styrets vedtak til NCFUs klagenemnd.

3.2.

Klagenemden består av leder og organisasjonssekretær.
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3.3.
4.

5.

6.

Dersom et medlem av klagenemnda er inhabil fratrer denne i gjeldende sak.

Krav til søknad
4.1.

Midler deles ut etter søknad med beskrivelse av planlagt aktivitet og tilhørende
budsjett.

4.2.

Søknad skal følge skjema fra NCFU.

Krav til lokallaget som søker
5.1.

Lokallaget må ha avholdt årsmøte siste år for å kunne motta tilskudd.

5.2.

Lokallaget må ha levert godkjent årsrapport og årsregnskap for å bli tatt i
betraktning.

5.3.

Nystartede lokallag må ha avholdt stiftende årsmøte før midler kan tildeles.

5.4.

Midlertidige styrer kan kun tildeles midler til aktiviteter som tar sikte på formell
stiftelse av lokallag.

Kriterier for lokallagenes bruk av tilskuddet
6.1.

I alminnelighet står lagene fritt i sin bruk av tildelte midler i henhold til
gjeldende retningslinjer.

6.2.

Det kreves at lagene har publisert en nettsak på NCFUs nettsider for at bruken av
midler skal anses som godkjent. I tilfeller hvor det ikke er publisert nettsak kan
ikke midler refunderes, utbetales eller godkjennes. Unntatt fra dette er styremøter
eller lignende. Fravik fra dette kan godkjennes av økonomi- og
administrasjonskonsulenten og lokallagsansvarlig i sentralstyret.

6.3.

I tilfeller der midlene, etter søknad, er øremerket et formål, forutsettes det at
disse brukes i samsvar med øremerkingen. Fravik skal godkjennes av styret i
NCFU.

6.4.

Lokallaget skal, ved årsslutt, levere rapport for bruk av midlene. Denne skal
fylles ut på fastsatt skjema. Det skal også leveres en regnskapsoversikt.
Sentralleddet skal motta en bekreftelse fra lokallaget på at midlene i lokallaget er
brukt opp før neste års støtte utbetales fra sentralleddet til lokallaget.

6.5.

Tilskudd fra lokallagsfondet skal være brukt opp av lokallaget innen 30. juni i
året etter midlene er utbetalt til lokallaget. Ubenyttede midler skal så snart som
mulig tilbakebetales NCFUs sentralledd. Midler tilhørende inaktive lokallag skal
tilbakebetales i sin helhet.

6.6.

Tilskudd fra lokallagsfondet kan ikke:
- disponeres av sentralleddet og/eller mellomliggende lag
- brukes til å lønne ansatte
- brukes til innsamlingsaktivitet
- brukes til å bygge egenkapital
- brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet
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- brukes til innkjøp av rusmidler, inkludert alkohol
- disponeres av sentralleddet og/eller mellomliggende lag
7.

Endring av disse retningslinjer
7.1

Landsstyret i NCFU kan endre disse retningslinjer med alminnelig flertall.

7.2

Disse retningslinjene tas opp til revisjon en gang per kalenderår.
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