
Frifond
Midler som skal brukes til lokal aktivitet for barn og unge.

Redningsselskapet får tildelt midler etter rapportering fra RS Ung 
ansvarlig til Landsrådet for Norges Barne og 
Ungdomsorganisasjoner (LNU). Midlene fordeles til lokallag som 
møter kriteriene, etter søknad.



Hvem kan søke frifond?
Målgruppe: Aktive lokallag som oppfyller kriteriene og har aktivitet for barn og ungdom.  Midler tildeles etter søknad.
Alle lokallag som mottar tilskudd, forplikter seg i sin forvaltning og rapportering på midlene til å være lojale mot      
formål og intensjon for Frifondordningen. 

Les mer her: https://www.lnu.no/stotteordninger/frifond/frifond-organisasjon/retningslinjer/

Lokallaget må ha:
 minimum 5 tellende medlemmer. 
 Gjeldende vedtekter og eget styre valgt av og blant medlemmene.
 Årlig gjennomfører minst en medlemsrettet aktivitet for barn og unge, i tråd med formålet med ordningen.
 Selvstendig økonomi, og rapportert på fjordårets frifond tilskudd.
 gjennomført årsmøte, levert årsrapport, protokoll med informasjon om nytt styre, og økonomirapport med bilag til 

sentralleddet.

Tellende medlem
Person som er under fylte 26 år, som individuelt og frivillig har meldt seg inn 
i lokallaget. (Medlemmer under 15 år kan være innmeldt av foresatt/verge.) 
Er registrert i medlemsregisteret, bostedsadresse i Norge.
Ved fylte 15 år, har fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen
Betalt kontingent I grunnlagsåret. 

https://www.lnu.no/stotteordninger/frifond/frifond-organisasjon/retningslinjer/


Hva kan vi søke om?
 Prosjekt/Aktivitet(55% av midlene)

Eksempler på støtteberettigede aktiviteter for lag:
• Kurs i ungdomsgruppa/ungdomslaget: f.eks. båtførerprøven/VHF/førstehjelp/fridykker mm.
• Aktivitet for barn og unge (åpen dag, familiedag, Eliaskveld)
• Båttur, hyttetur.
• Diverse utstyr til bruk for å skape/styrke ungdomsaktivitet.
• Temamøter, medlemskvelder.
• Oppstart av ungdomsaktivitet i laget

 Driftsstøtte (30% av midlene) Driftstøtte fordeles likt til alle aktive lag som søker.

 Oppstartmidler (10% av midlene) Oppstartmidler på kr 20 000,- pr lag.        Fordeles som en fast sum til nyoppstartede lag.



Hvordan søker vi frifond?
Link til søknadsskjema sendes fra RSung ansvarlig sentralt. 
Søknaden må inneholde:

 Hva lokallaget søker på; driftstøtte og, eller prosjektstøtte.
 Hvor mange aktive medlemmer man har.
 Søker man prosjektstøtte, skal aktivitetene beskrives med   

tilhørende beløp
 Nye lag kan søke oppstartsstøtte





Hvordan rapporterer vi?

Link til rapporteringsskjema sendes fra RSung ansvarlig 
sentralt, etterhvert vil dere finne denne i CO. 

Rapporten må inneholde:

 prosjektregnskap NB: NYTT
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Prosjektsøknad
– et eksempel
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