
Protokoll møte nr. 3 

10. april 2019 kl. 17.30 

Skype 

 
INNKALT: CAMILLA TJESSEM, JONAS FUGLSETH, GLENN NEVLAND, ANIKKEN NORHAUG, ELLINOR GUSTAFSSON, 

KRISTINE JOHANNESSEN OG JOHANNA HERDIS SVERRISDOTTIR 

REFERENT: INA MERKESDAL FRA ADMINISTRASJONEN 

MAREN SANDLI JOHNSEN DELTAR SOM OBSERVATØR FRA ADMINISTRASJONEN 

41/19 Vedtak Godkjenning av saksliste og referat  

Styret godkjenner referatet fra møte 2, og kommer med eventuelle 

endringer i sakslisten. 

Vedlegg: Referat fra møte 2 

 

Vedtak: Referatet fra møte 2 og sakslisten godkjennes uten endringer. 

 

42/19 Orientering Orienteringer fra HS og sekretariatet 

- Malin kommer tilbake fra permisjon i august 

- Maren er med som observatør på møtet, fordi hun mest sannsynlig 

blir NUs nye kontaktperson i sekretariatet når Ina skal ut i 

svangerskapspermisjon i oktober. 

- HS ønsker en representant fra NU på 30+ samlingen. Jonas er 

forespurt og har takket ja.  

- NU tok opp på HS møtet at de ønsker at hele NU-styret blir invitert 

på NORILCOs Ledermøte, og at to deltakere dekkes fra budsjettet til 

Ledermøtet, mens øvrige styremedlemmer dekkes av NORILCO 

sentralt som Sentralt ungdomsarbeid. Styreleder i NORILCO, Jane 

Halvorsen, har bekreftet over telefon at hun er enig i denne 

vurderingen.  

 

43/19 Vedtak Familiesamling 

Familiesamlingen arrangeres 6.-8. september 2019, Roy (ny daglig leder) 

deltar sammen med to representanter fra NU. 

 

Vedtak: Styret vedtar at Anikken og Camilla representerer NU på 

familiesamlingen.  

 



44/19 Diskusjon 

Vedtak 

Interne retningslinjer for Frifond 

Frifonds retningslinjer er endret, som påvirker retningslinjene vi vedtok sist 

møte.  

 

Slik var det før:  

Tidligere var fristen for å bruke opp midlene i februar etter tilskuddsåret, og 

slik ordningen er i dag har vi forskuttert ut midlene i april, og sagt til LUL at 

de må bruke opp midlene i løpet av tilskuddsåret. Hvis vi har fått mindre 

midler enn vi har utdelt skal NORILCO dekke mellomlegget, mens hvis vi har 

fått flere midler enn utdelt (som har skjedd hvert år), skal vi dele ut flere 

midler i en 2. utbetaling innen 15. september.  

 

Slik er det endret til:  

Nå har Frifond endret sine retningslinjer, til at LUL kan bruke opp midlene 

helt inntil desember året etter tilskuddsåret. Dette har de endret for å 

unngå at så mange organisasjoner gjør som oss, og forskutterer midlene -

siden vi ikke får tildelingen før om sommeren.  

 

Innstilling A:  

Vi ignorerer endringen, og fortsetter akkurat som før med å forskuttere 

midlene, og gi LUL frist for å bruke opp midlene samme år. Da blir det 

ryddigst for de frivillige mtp. Regnskap, men LUL blir ikke gitt muligheten de 

kunne hatt til å bruke midlene året etter.  

Innstilling B:  

Vi søker Frifondsmidler i år, men gir kun støtte til LUL fra egne midler i 

2019, og tildeler ikke årets Frifondsmidler før i desember, med frist for LUL 

å bruke de opp innen desember 2020. Da vil LUL få mindre støtte i 2019, NU 

vil måtte gjøre et realt innhogg i sin egenkapital, men vi vil «komme ajour» 

og slippe å forskuttere midler. På denne måten vil vi holde regnskapsårene 

ryddig atskilt, og lett for de lokale frivillige å forholde seg til. Det vil kun bli 

en ulempe i overgangsåret, men i årene etter dette vil det bli mye lettere å 

forholde seg til.  

Innstilling C:  

Vi fortsetter nesten som før, men betaler ikke ut midlene til LUL før vi får 

tildelingen fra Frifond i juni, og gir LUL frist for å bruke opp midlene innen 

desember året etter. Da slipper vi forskutteringen av midler, og LUL får 

anledning til å bruke midlene lenger, men LUL får midlene fordelt over to 

regnskapsår, og må klare å skille mellom midlene utbetalt i år, og midlene 

utbetalt i fjor, for å sikre at de får brukt opp riktige midler til riktige frister. 

Dagens regnskapsmal tar ikke høyde for denne differansen, så denne må i 

så fall tilpasses ordningen.  



 

Valgfritt: se retningslinjer for Frifond organisasjon her.  

 

Vedtak: Styret vedtar nye retningslinjer for Frifond, i tråd med innstilling C. 

De nye retningslinjene sendes ut sammen med referatet fra møtet.  

 

45/19 Diskusjon  

Vedtak 

Fordeling av Frifondsmidler til lokale ungdomslag 

Avhenger av vedtaket i sak 37/19.  

Kun Oslo og Sør-Vest har sendt inn sine rapporter til Frifond drift, vi 

avventer disse før vi kan presentere en fordelingsnøkkel. 

Fordelingsnøkkelen presenteres på møtet. Frifondsmidlene skal etter 

vedtaket i sak 37/19, betales så snart som mulig etter frifondstildelingen, og 

senest innen 31. juli. LUL skal sendes informasjon om endringen, slik at de 

ikke forventer midlene i april som vanlig.  

 

Vedtak: Styret vedtar fordeling av frifondsmidler til LUL etter samme 

fordelingsnøkkel som i fjor. Midlene betales ikke ut før NORILCO har 

mottatt frifondstildelingen.  

 

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

