
Protokoll møte nr. 6  

Onsdag 9. oktober 2019, E-post 

Svarfrist: Søndag 13. oktober kl. 23.59 

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

KRISTINE JOHANNESSEN, JOHANNA HERDIS SVERRISDOTTIR 

REFERENT: MAREN SANDLI JOHNSEN OG INA MERKESDAL FRA ADMINISTRASJONEN 

88/19 Fast sak  

Vedtak 

Godkjenning av referat  

Styret godkjenner referatet fra møte 5. 

 

Vedtak: Referatet fra møte 5 godkjennes og publiseres på NUs nettsider.  

 

89/19 Diskusjon  

Vedtak 

Ny mal for årsmelding i lokale ungdomslag 

Glenn har utarbeidet en ny mal til årsmelding for lokale ungdomslag (LUL), 

som også vil erstatte søknadsskjemaet om Frifondsmidler til neste år. Det 

legges opp til at Distriktsavdelingene (DA) kan føre regnskapet til LUL hos 

seg, mens LUL skriver en kommentar til økonomien i sin årsmelding.  

På den måten vil det kun være årsmøteprotokoll og årsmelding som LUL må 

rapportere inn hvert år, mens regnskapet rapporteres gjennom DA.  

 

Vedlegg 1: ny mal for årsmelding til LUL 

Vedlegg 2: beskrivelse av ny mal for årsmelding til LUL 

 

Endringsforslag fra Johanna:  

Foreslår å endre tekst under avsnitt "aktiviteter" i vedlegg 2 til: "Legg ved minst et 

bilde, eller gjerne et bilde per aktivitet.", for å samsvare med vedlegg 1 der det står 

at det skal ligge ved eit bilde frå ein aktivitet. 

Endringsforslag fra Anniken: 

Jeg har ingen tilbakemeldinger, men to skrivefeil som jeg så i vedlegg 1. Det står 

REsultat i stede for Resultat. Også står det fjordårets, i den rødeteksten angående 

gjenstående penger fra frifond. 

Vedtak: Styret vedtar ny mal for lokale ungdomslag sin årsmelding med 

overnevnte endringer, og ber om at sekretariatet sender ut den nye malen 

til lokallagene til orientering, med en beskrivelse av hva som er endret og 

hvorfor.  

 



90/19 Diskusjon 

Vedtak 

Nye interne retningslinjer for forvaltning av Frifondsmidler 

Sekretariatet har, etter kommunikasjon med Frifond laget et forslag til nye 

retningslinjer for forvaltning av Frifondsmidlene i NU.  

LNUs retningslinjer for Frifond kan leses her:  

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

 

Retningslinjene som vedlagt legges frem (med markerte endringer i gult) 

har følgende endringer styret må være ekstra oppmerksomme på:  

1. LNUs krav til tellende lokallag er nå spesifisert også i våre interne 

retningslinjer.  

2. Tidligere ble midlene utlyst innen 15. januar, og LUL måtte søke om 

driftsmidler på eget skjema innen 15. februar. Nå skal i stedet 

årsmeldingen erstatte søknad om driftsmidler og må leveres innen 

25. februar, fordi administrasjonen må søke om Frifondsmidler 

innen 1. mars, og må dermed vite i forkant hvilke lokallag som skal 

kunne telles med som tellende lokallag.  

3. Tidligere kunne LUL søke om driftsmidler, prosjektmidler eller 

oppstartsmidler, nå blir midlene uansett fordelt basert på 

fordelingsnøkkelen i retningslinjene, ut ifra opplysningene oppgitt i 

årsmeldingen. Det vil fremdeles være mulig å søke om 

oppstartsmidler for nye lokale ungdomslag, og styret vil da vedta i 

hvert tilfelle hvor mye som skal tildeles det nye lokallaget, mens 

resten av midlene fordeles som vanlig gjennom fordelingsnøkkelen.  

4. Det er nå mulig for LUL å få DA til å fysisk føre regnskapet for seg, så 

lenge de likevel har en disponent av sin konto, og oversikt over sin 

økonomiske status til enhver tid. De må likevel fortsatt oppbevare 

en kopi av sine bilag i SharePoint-mappen sin, slik at de kan fremvise 

både kontoutskrifter og bilag dersom vi skulle føle det nødvendig å 

kontrollere økonomihåndteringen i lokallaget.  

5. Frifondsmidlene betales ikke lenger ut på forskudd, men etter at 

tildelingen er offentliggjort. Fristen for når midlene må brukes opp 

blir følgelig også lenger, og er nå til og med 31. desember året etter 

tilskuddsåret, i tråd med Frifonds egne retningslinjer.  

6. Det er ikke lenger mulig å trekke ubetalte midler fra neste års 

tilskudd, da det er i strid med Frifonds retningslinjer. Ubrukte midler 

må nå betales tilbake før nye midler kan tildeles.  

7. Det er lagt til en klagefrist på vedtaket om fordeling av 

frifondsmidler, og HS er satt opp som siste klageinstans.  

 

Vedlegg 3: Forslag til nye interne retningslinjer for Frifond med alle 

endringer markert i gult. 

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


Vedlegg 4: Forslag til nye interne retningslinjer for Frifond.  

 

Endringsforslag fra Johanna:  

Foreslår å endre tekst i første setning på s.2 i vedlegg 3 frå: "Midlene etter at 

Frifondstildelingen er offentliggjort (vanligvis i august), med et tilskuddsbrev der 

fordelingsnøkkelen med grunnlagstallene er inkludert."  

til: "Aktuelle LUL skal informeres etter at Frifondstildelingen er offentliggjort 

(vanligvis i august), med et tilskuddsbrev der fordelingsnøkkelen med 

grunnlagstallene er inkludert." fordi setningen er uklar.  

Foreslår også å endre tekst i siste avsnitt på s.3 i vedlegg 3 frå: "Skriftlig klage skal 

gjøres skriftlig på e-post innen 2 uker ....." 

til: "Skriftlig klage skal gjøre på e-post innen 2 uker etter at tilskuddsbrev er sendt 

fra NU." For å forenkle språket i setningen. 

Vedtak: Styret vedtar nye interne retningslinjer for forvaltning av 

Frifondsmidler med ovenstående endringer, og ber om at sekretariatet 

publiserer disse på NUs nettsider. Retningslinjene skal også sendes alle LUL 

til orientering, med en beskrivelse av hva som er endret og hvorfor.  

 


