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1. Formål 

4H Norges Frifondmidler skal gå til lokale organiserte aktiviteter i 4H klubbene som er 

relatert til frivillig barne- og ungdomsarbeid i 4H   

 

2. Målgruppe 

Frifond organisasjon er en støtteordning til frivillige lag og foreninger som driver barne- 

og ungdomsvirksomhet, herunder 4H Norge. Støtteordningen er forbeholdt aktivitet og 

utstyr knyttet til barn og ungdom under 26 år. 

 

3. Retningslinjer for bruk av frifondmidler 

• Klubbene bestemmer selv hvordan frifond-støtten skal brukes, så lenge de brukes 

i tråd med retningslinjene. 

• Årsmøte, styremøter og andre vedtektsfestede møter er ikke medlemsrettet 

aktivitet. Et lokallag kan bruker penger på vedtektsfestede møter, men det må da 

være en medlemsrettet aktivitet samtidig. 

• Tildelte midler kan benyttes fra utbetalingsdato og frem til rapporteringsfrist 1. 

desember påfølgende år. 

 

Skal brukes til: Skal IKKE brukes til: 

Ny og eksisterende lokal aktivitet for 
medlemmer. 

Lønn eller honorar 

Utgifter til lokale aktiviteter og kurs arrangert av 
klubben, eksempel førstehjelpskurs, 
motorsagkurs, inngang til klatrepark, leie av 
kano etc. 

Innsamlingsaktiviteter 

Utgifter til lokale aktiviteter i fylket, eksempel 
besøke andre klubber, delta på styrevervkurs, 
klubbrådgiversamling, dyrekurs, storkurs, 
fylkesleirer eller andre fylkes arrangement og 
kurs. 

Bygge egenkapital eller investeringer 

Servering på klubbmøter og -aktiviteter, 
eksempelvis ingredienser til mat og drikke, eller 
kjøp av pizza ol. 

Utenfor Norge, dvs. til aktivitet eller 
innkjøp i utlandet. 

Utstyr til drift av klubben som er med på å bygge 
opp under lokal aktivitet. Eksempel spill, 
volleyballnett, bålpanne, telt, kano, etc. 

Innkjøp av rusmidler, alkohol eller 
tobakk. 

 
Finansiere sentralleddets aktivitet, dvs 
klubbkontingent eller kontorstøtte, eller 
deltakeravgift ol. for å delta på sentrale 
arrangementer. 
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4. Fordelingsrutiner 

Tilskuddene tildeles 4H Norges klubber som Driftstøtte eller Oppstartsmidler.  

• Oppstartsmidler: 

Oppstartsmidler fordeles som en fast sum på kr 8.000, - til ny oppstartede 

klubber. Med nyoppstartet klubb, menes en ny klubb eller en restartet klubb, som 

ikke har vært aktiv de siste 5 årene. 

Beløpet fastsettes hvert år av generalsekretær, og støtten utbetales fortløpende 

etter at fylket har meldt inn en kvalifisert klubb. Kvalifisert klubb, se punkt 5 og 6.  

 

- Klubben får oppstartsmidler for etableringsåret, dette utbetales så fort som 

mulig og senest 10. desember i etableringsåret, eller året etter etablering. 

- Klubber som ikke er kvalifisert til frifond driftsstøtte i år 2, kan få utbetalt 

nye oppstartsmidler tilsvarende driftstøtten for år 2, så lenge de har 

rapportert på bruken av oppstartsmidlene innen 1. desember fristen. 

- En klubb kan få driftsstøtte og oppstartsmidler utbetalt i samme år, om 

oppstartsmidlene blir utbetalt året etter etablering. 

 

• Driftsstøtte:  

Driftsstøtte utgjør resten av Frifond tildelingen, samt eventuelle ubrukte midler fra 

oppstartsmidlene. Midlene fordeles til kvalifiserte klubber, se punkt 5 og 6: 

- Et fast beløp pr tellende medlem, basert på medlemstall pr 31.12 i 

foregående år. Støtte pr tellende medlem er kr 200,-. 

- Et grunnbeløp pr klubb som fastsettes av 4H Norge sin generalsekretær ut 

ifra den totale tildelingen av Frifond-støtte til 4H Norge. 

 

Fordeling til klubbene blir tilgjengeliggjort på 4H Norges nettsider så fort som mulig 

etter tildelingen sammen med informasjon om klagefrist ref. pkt 7. 

4H Norge beholder 5 % av Frifondmidlene sentralt som administrasjonsandel for å 

tilrettelegge for Frifond-tilskudd til klubbene.   

Siste frist for 4H Norge til å fordele midlene er 31.12 i søknadsåret.  

 

5. Kriterier for tilskudd til klubber 

4H Norge tildeler Frifondstøtte til aktive klubber med aktiviteter for barn og ungdom.    

 

• Alle klubber som mottar tilskudd fra Frifond Organisasjon forplikter seg i sin 

forvaltning og rapportering på Frifond til å være lojale mot formål og intensjon for 

Frifondordningen.    

• Klubben må ha minimum 5 tellende medlemmer. Et tellende medlem er (per 31. 

desember grunnlagsåret) individuelt og frivillig meldt inn i klubben, er under 26 år 

(Det vil si 25 år gamle eller yngre 31.12 i grunnlagsåret), registrert i 

medlemsregistret, har betalt kontingent for grunnlagsåret, har adresse i Norge og 

har etter fylte 15 år fulle demokratiske rettigheter. Medlemmer under 15 år kan 

være innmeldt av foresatt eller verge.    

• Klubben må ha et organisasjonsnummer og bankkonto registrert i klubbens navn. 

• Klubben må ha betalt kontingent. 

• Klubben må ha rapportert i hht pkt 6. 
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• Klubben kan ikke motta Frifondstøtte fra mer enn én organisasjon i 

tilskuddsåret. Det betyr at dersom man søker om Frifondstøtte gjennom 4H, kan 

ikke klubben søke Frifondstøtte gjennom en annen organisasjon. Det samme 

gjelder også dersom man har fått Frifondstøtte fra en annen organisasjon, så kan 

man ikke søke om det gjennom 4H. F.eks. hvis en klubb både er medlem av 4H 

og NJFF, så må man velge én organisasjon man søker gjennom. Man har som 

klubb heller ikke anledning til å søke på andre Frifondordninger enn Frifond 

Organisasjon, f.eks. Frifond Teater eller Frifond Barn og unge. Klubben er pliktig 

til å informere 4H Norge sentralt om de har søkt på noen av de andre ordningene. 

 

6. Rapporteringsrutiner 

Alle klubber som mottar Frifondmidler, skal rapportere for bruken av disse via 

årsmeldingen innen 01.12 i påfølgende år. Rapportering skjer via Min klubb. 

• Rapporteringen skal inneholde signert balanse og resultatoppstilling fra både 

leder eller kasserer og revisor, og skal legges ved som vedlegg på Min klubb. 

• Det er viktig at resultatet viser at frifondmidlene er brukt i tråd med retningslinjene. 

• Kvitteringer/bilag skal oppbevares av klubben i minimum 5 år i tilfelle kontroll. 

• Levere Årsrapport via Min klubb i perioden 01.01 – 31.01 påfølgende år.  

• Årsrapporten må inneholde en beskrivelse eller bilde i fra minst en medlemsrettet 

aktivitet som er gjennomført i grunnlagsåret. Dette gjøres i eget fritekstfeltet inne 

på Min klubb.  

• Årsrapporten skal leveres og signeres av leder i 4H klubben. Om ikke det er mulig 

kan to av styrets medlemmer signere. Om klubben har tre eller færre medlemmer 

over 15 år, og derfor ikke har valgt styre kan en voksen person tilknyttet lokallaget 

signere årsrapporten. I disse tilfellene ta kontakt med 4H fylket for bistand. 

• Dersom klubben har egne vedtekter, skal disse oppbevares/være tilgjengelig 

sentralt hos 4H Norge. 

Ubenyttede midler ved rapporteringsfrist må tilbakebetales til 4H Norge, se punkt 8. 

 

7. Klageadgang 

Klubben har rett til å klage på alle vedtak om tilsagn av midler og godkjente grunnlagstall 

dersom søker mener det har skjedd feil i saksbehandlingen.  

• Skriftlig klage skal sendes til 4H Norge innen tre uker etter at fordeling av 

driftsstøtte er kunngjort på 4H Norges nettsider.  

• Klagesaker blir behandlet av administrasjon ved administrasjonsleder. 

 

8. Krav om tilbakebetaling og tilbakeholdelse av tilskudd 

Eventuelle ubenyttede midler ved rapporteringsfrist må tilbakebetales til 4H Norge 

sentralt for omdisponering. Dette gjelder også midler som ikke er brukt i henhold til 

frifondsformål. 4H Norge sender faktura på det aktuelle beløpet, som må innbetales før 

nytt tilskudd utbetales. 

4H Norge har rett til å holde tilbake tilskudd dersom det er mistanke om at klubben har 

misligholdt midler fra Frifond organisasjon, eller andre av 4H Norges tilskuddordninger, 
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eller at tilskudd fra Frifond eller andre av 4H Norges tilskuddsordninger er gitt på 

falskt grunnlag. 

 

 


