
  
 

 

Protokoll for møte nr. 5 

26. september 2017  

E-post. Svarfrist innen 2. oktober 

TILSTEDE:  

THOMAS RIKARDSEN, CAMILLA TJESSEM, GLENN NEVLAND, JONAS FUGLSETH, OSCAR WARHOLM, LENE KAROLIUSSEN 

OG VARA; KATINKA HAUGE 

 

REFERENT: INA MERKESDAL FRA ADMINISTRASJONEN 

 

Sak Behandling Tittel og orientering 

36/17 Vedtak Fordeling av Frifondsmidler 
Ref. sak 30/17 fra forrige møte.   
NU ønsker å fordele de resterende Frifondsmidlene på 46 051 kr på bakgrunn av 
hvor stor egenkapital de ulike LUL har, for å jevne ut forskjeller. NU Sør-Vest har 
forespurt styret om at det under fordelingen tas hensyn til at de utvider NU 
Sørlandet til NU Sør-Vest som altså dekker et langt større område.   
 
NU sine lokale ungdomslag rapporterte inn følgende egenkapital i 2016, og fikk 
følgende tilskudd i første Frifondstilskudd 2017. Denne oversikten gir ikke 
oversikt over hvor mye av egenkapitalen som er brukt i løpet av 2017.  
 

 
 
Dersom de 46 051 kr skulle fordeles likt mellom lokallagene ville alle fått 9 210,2 
kr hver.  
 
Saksopplysning: Hva er det vanlig at Lokale ungdomslag får i oppstartsmidler?  
I 2014 fikk NU Sørlandet 10 000 kr i oppstartsmidler, med et tilskudd på 28 000 
året etter gjennom prosjektsøknader.  
I 2017 fikk NU Nordland 10 000 kr i oppstartsmidler.  
 
Styret diskuterer ulike måter å fordele midelene i 2. utbetaling av 
Frifondsmidlene. Utbetalingen skal skje innen utgangen av oktober med et 
utsendt tilskuddsbrev.  
 



  
 

 

Innstilling A: 
Vi fordeler midlene ut i fra kun egenandelen, og gir mest til de som har minst, 
for å jevne ut forskjellene mest mulig:  
 
  Totalt 2. tilskudd 2017 resultat egenkapital 

NU Oslo 37 909 6175,3 44 084 

NU Bergen 49 401   49 401 

NU Sør-Trøndelag 88 883   88 883 

NU Sør-Vest 38 293 5791,3 44 084 

NU Nordland 10 000 34084,3 44 084 

 
Innstilling B:  
Vi gir NU Nordland samme «start» som Sørlandet fikk for å være rettferdig, og 
fordeler resten mellom de to lokallagene med lavest egenandel:  
 
  Totalt 2. tilskudd 2017 resultat egenkapital 

NU Oslo 37 909 9025,5 46 935 

NU Bergen 49 401   49 401 

NU Sør-Trøndelag 88 883   88 883 

NU Sør-Vest 38 293 9025,5 47 319 

NU Nordland 10 000 28000,0 38 000 

 
Innstilling C:  
I tillegg til størrelsen på egenkapitalen tar vi også hensyn til hvor mange 
medlemmer ungdomslaget representerer.  
Vi ser hvor stor prosentandel av medlemsmassen som er i de ulike lokallagene, 
og regner ut hvor mye prosenten tilsvarer av tilskuddet (46 051 kr). 
 
For å også la egenkapitalen spille en vesentlig rolle lar vi lokallaget med mest i 
egenkapital (Sør-Trøndelag) få hele sitt tilskudd (10568,7 kr) trukket, og fordelt 
på de øvrige fire lokallagene.  Dernest får også lokallaget med nest mest 
egenkapital (Bergen) kun halve sitt tilskudd (8116 kr), mens resten fordeles på 
de tre lokallagene med minst egenkapital til en fordeling som ser slik ut: 
 

 
 

  



  
 

 

  Vedtak:  
Innstilling B fikk en stemme, innstilling C fikk fem stemmer, og et styremedlem 
stemte for en blanding av B og C.  
Flertallet i styret ønsker dermed å fordele midlene etter modellen i innstilling C. 
Administrasjonen utformer et formelt tilskuddsbrev som sendes LUL, og setter 
midlene til utbetaling. Midlene skal være utbetalt innen 15. oktober.  
 

 


