Retningslinjer for Norges Jeger- og
Fiskerforbunds (NJFF) forvaltning av FRIFOND
midler tildelt høsten 2019
Kriterier for at en forening skal få tildelt midler:
• Hadde 5 eller flere medlemmer under 26 år ved utgangen av siste år før tildelingsåret.
• Har sendt inn grunnlagsskjema for foregående år innen 20. februar i tildelingsåret.
• Har søkt om midler til sin barne- og ungdomsvirksomhet innen de frister som er satt for det
enkelte tildelingsår.
• Har levert rapport for eventuelle tildelinger av tidligere års FRIFOND-midler. Rapportene skal
leveres i det standardformular som NJFF sentralt til enhver tid benytter, og som fyller de krav
til slik rapportering som LNU setter.
• Rapporten skal leveres gjennom rapportsentret i lokal medlemsadministrasjon på njff.no
• Har benyttet tilskuddsmidlene i perioden 1. juli 2019 til 31.oktober 2020, og har sendt NJFF
sentralt rapport om bruken av midlene innen 1. november 2020.
• Alle aktivitetene skal registreres i aktivitetskalenderen.
• Aktiviteter som mottar midler fra andre ordninger i NJFF, kan ikke motta støtte fra disse
midlene, f.eks. Fiskesommer, Camp Villaks, Foreldrefiskekurs og Introjakt.
• Dersom aktiviteten har en pris, skal det prisdifferensieres mellom medlemmer og ikkemedlemmer

Frifond-midlene tildeles foreningene i all hovedsak gjennom følgende ordninger:
1. Fiskesommer.
Fiskesommer administreres nasjonalt av NJFF sentralt. Foreninger kan søke om tilskudd til å
dekke kostnader foravholdelse av ett eller flere arrangementer.
Foreninger som avholder fiskesommerarrangement skal sørge for:
- at arrangementet er åpent for alle.
- at varigheten er minimum 2 timer.
- at sikkerheten ved arrangementet blir ivaretatt.
- at det ikke er nødvendig med forhåndspåmelding.
- annonsering av arrangementet lokalt.

2. Grunnstøtte til Lokale Jakt- og Fiskeskoler (JOFS) og Jaktskytterskoler (JSS)
Foreninger som arrangerer JOFS og/eller JSS kan årlig søke om grunnstøtte for dekning av
kostnader. Forutsetningen er at foreningen allerede har gjennomført minst ett år med slike
tiltak, siden de i oppstartsåret får oppstartsmidler fra annen tilskuddsordning. For begge
typer skoler stilles det krav til minimum 10 aktiviteter i søknadsperioden for å kunne tildeles
grunnstøtte.
Grunnstøtten blir fastsatt av NJFF sentralt for hvert tildelingsår ut fra hvor stort totalt
tilskuddsbeløp organisasjonen mottar.

3. Øvrige barne- og ungdomsaktiviteter
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Lokalforeningene kan få tilskudd fra FRIFOND-midlene til øvrige barne- og
ungdomsaktiviteter/-tiltak for sine medlemmer under 26 år.
Tilskuddet gis ut fra en trinnvis modell med et grunnbeløp med utgangspunkt i hvor mange
barne- og ungdomsaktiviteter foreningen skal arrangere. Det kreves at foreningen arrangerer
minst 3 aktiviteter for å få tilskudd. Følgende skala benyttes:
• Grunnbeløp tildeles dersom det arrangeres 3 – 7 aktiviteter.
• To ganger grunnbeløpet tildeles for 8 – 14 aktiviteter.
• Tre ganger grunnbeløpet tildeles for 15-29 aktiviteter.
• Fire ganger grunnbeløpet tildeles for 30 eller flere aktiviteter.
Grunnbeløpet blir fastsatt av NJFF sentralt for hvert tildelingsår ut fra hvor stort totalt
tilskuddsbeløp organisasjonen mottar, og hvor mange søknader Forbundet mottar.

Følgende type virksomhet er ikke berettiget støtte fra FRIFOND-midlene:
•
•
•
•
•
•

Bruk i sentralleddet og/eller fylkeslag.
Lønn til ansatte.
Innsamlingsaktivitet.
Bygging av egenkapital.
Virksomhet utenfor Norge.
Innkjøp av rusmidler.

Overføring av tilskuddsmidler
Utbetaling av tilskuddsmidler til lokalforeningene skjer raskest mulig etter at deres søknader er
behandlet og fordelingen er avklart hos NJFF sentralt, og senest innen 31. desember i tildelingsåret.

Klage på tildeling
Etter at tildelingene er blitt gjort kjent for foreningene, har disse to ukers frist på å sende inn en
skriftlig klage til NJFF, dersom noen mener de har rett til mer midler enn det som ble tildelt,
eventuelt at de har fått avslag på tildeling. Klagen behandles da av NJFFs administrasjon. Dersom
forening ikke er fornøyd med klageavgjørelsen, kan saken ankes inn for NJFFs sentrale barne- og
ungdomsutvalg. Barne- og ungdomsutvalget er et av de faste utvalgene som NJFFs forbundsstyre har
nedsatt.

Frist for bruk av tildelte midler
Tildelte midler til foreningene må være benyttet hos disse innen 1. november året etter
tildelingsåret.

Ubrukte tilskuddsmidler i foreningene
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Dersom en lokalforening helt eller delvis ikke benytter tildelte tilskuddsmidler til barne- og
ungdomsvirksomhet slik forutsetningene er i ordningen, skal overførte midler tilbakeføres NJFF
sentralt raskest mulig etter at det er avklart at tilskuddsmidler ikke blir benyttet, og senest innen 1.
desember i rapporteringsåret. Midler som tilbakeføres NJFF sentralt fordeles til foreninger i nye
tildelingsrunder. Informasjon om dette inkluderes i NJFFs sentrale rapport til LNU.

Midler som ikke fordeles til lokalforeninger
NJFF sentralt skal varsle LNU dersom midlene ikke har blitt fordelt til lokalforeninger slik
retningslinjene krever. Dersom NJFF sentralt har ubenyttede Frifond-midler på konto per 31.
desember i tilskuddsåret, kan NJFF søke LNU om å få overført midlene til neste tilskuddsår.

Rapportering og kontroll
De kostnader som tilskuddsmidler blir brukt til å dekke hos foreningene, skal fremgå av
foreningsregnskapene, og bilagene skal oppbevares sammen med øvrige regnskapsdokumenter.
NJFF sentralt kan foreta stikkprøvekontroller av hvordan tilskuddsmidlene er benyttet og rapportert.
Ved kontroller har NJFF sentralt rett til å få utlevert kopier av de regnskapsbilag som danner grunnlag
for den rapporten som er levert.

Informasjon
NJFF sentralt informerer om regler og retningslinjer, søknader og søknadsfrister, rapporteringskrav
og annen relevant informasjon om ordningen på sine hjemmesider (njff.no), gjennom rutinemessige
utsendelser til foreningene, blant annet «Foreningsnytt», samt på større møter og samlinger i
organisasjonen. På hjemmesiden legges maler for søknader og rapportering ut.»
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