RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON
KORPSNETT NORGE

Sist oppdatert og godkjent av landsstyret 10. mars 2017

1 Bakgrunn
Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for frivillige
organisasjoner og organisasjonenes kulturaktiviteter gjennom barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt i deres
medlemsbaserte virke. Korpsnett Norge forvalter Frifond Organisasjon for sine medlemmer.
2 Formål og målgruppe
(1) Frifond organisasjons formål er å stimulere og nå ut til lokallag som er tilknyttet en nasjonal, frivillig
organisasjon som har musikk som sin hovedaktivitet. Frifond-ordningen skal bedre frivillige organisasjoners
rammebetingelse og gruppers virke på lokalt nivå. Norsk musikkråd fordeler midlene til de nasjonale
organisasjonene som igjen viderefordeler midlene til sine lokallag.
(2) Frifond organisasjons målgruppe er nasjonale organisasjoners lokale musikkaktiviteter for og med barn og
ungdom under 26 år.
(3) Tilskudd kan ikke gis til organisasjoner som ved sine vedtekter og/eller praksis:
•

er organisert av det offentlige,

•

er fortjenestebaserte,

•

er basert på samvirkeprinsipper,

•

er organisert og registrert som en stiftelse,

•

er tilknyttet Norges Idrettsforbund eller med sitt formål knyttet til idrett,

•

allerede mottar Frifond-tilskudd av en annen paraply.

3 Kunngjøring og søknadsfrist
Korpsnett Norge kunngjør Frifond i løpet av første kvartal av tilskuddsåret. Medlemmer i Korpsnett Norge kan
søke frifond innen søknadsfrist 1. juni. Det vil være mulig å levere søknad fra 1. mai. Dersom det avsettes
frifondmidler til oppstartstilskudd, er søknadsfrist og saksbehandling løpende.
4 Minstekrav for tilskudd
Medlemskorpsene må oppfylle følgende minstekrav for å søke:
1.

være en demokratisk oppbygd organisasjon

2.

ha et allmennyttig siktemål

3.

ha musikkaktivitet som sin hovedvirksomhet

4.

være aktive i lokalmiljøet for og med barn og unge under 26 år

5.

minimum 1/3 av medlemmene må være under 26 år

Et korps/ensemble kan ikke motta Frifondstøtte fra mer enn én nasjonal organisasjon. Korps/ensembler som
mottar støtte fra Frifond kompetanse og aktivitet kan likevel motta støtte fra Frifond Organisasjon via Korpsnett
Norge, men ikke til samme tiltak/aktivitet.
5. Krav til søknaden
(1) Søknaden skal sendes inn i det format og på det angitte media som fremkommer i utlysningen. Søknaden
skal inneholde en beskrivelse av tiltak/aktivitet som det søkes støtte til, samt budsjett.
(2) Søker må ha levert årsrapport for foregående år til Korpsnett Norge. Nye medlemmer har kan likevel søke
etter avtale med Korpsnett Norge. Oppdatert medlemsliste må gjøres da tilgjengelig på avtalt format og media.
6 Fordelingsnøkkel for tilskudd
Korpsnett Norge fordeler årlig tilskudd etter en nøkkel hvor en del, grunnstøtte, regnes ut i fra antall tellende
medlemmer i korpset og en del basert på søknadens formål. Korpsnett Norge kan årlig tildele inntil 1/3 av
søknadsrammen til søknadenes formål.

Det kan settes av en ramme til oppstartstilskudd som kan søkes av nyopprettede medlemskorps.
Korpsnett Norges arbeidsutvalg skal foreta en samlet vurdering av frifondtildelingen.

7 Klageadgang
(1) Korps/ensembler kan stille spørsmål og klage på saksbehandling, vedtak om avslag og vedtatt fordeling.
(2) Skriftlig klage skal sendes Korpsnett Norge innen tre uker etter at tildelingsbrev eller avslagsbrev er sendt.
Klagen vil bli vurdert av sekretariatet og endelig behandlet av styret.

8 Utbetaling
(1) Så snart Korpsnett Norge har mottatt endelig tilsagn om Frifond-tilskuddet fra Norsk musikkråd, mottar hvert
korps/ensemble et tilsagnsbrev og et akseptskjema som skal returneres Korpsnett Norge i underskrevet stand
innen angitt frist.
(2) Dersom akseptskjema ikke er returnert innen fristen, bortfaller tilsagnet i sin helhet. Dette kan ikke påklages.
(3) Så snart signert akseptskjema er mottatt vil tilskuddet i sin helhet bli betalt ut.

9 Krav til rapportering fra tilskuddsmottaker
(1) Korps/ensembler som har mottatt Frifond-tilskudd skal sende inn rapport i tråd med rapporteringskrav angitt i
tilsagnsbrevet til Korpsnett Norge. Frist for rapportering er normalt 1. juni året etter tilskuddsåret.
(2) Rapporten skal inneholde en kort beskrivelse av hva korpset/ensemblet oppnådde med støtten og regnskap
for tiltaket/aktiviteten. Det skal legges ved kopi kvitteringer eller faktura og bankutskrift som dokumenterer at
frifondstøtten er brukt i henhold til tilsagnet. Tilskuddsmottakere oppfordres til å sende inn bilder av aktivitet
som kan brukes i politisk påvirkningsarbeid for Frifond.

10 Stortingsvedtak og Kulturdepartementets tildelingsbrev
Endringer i Frifond-ordningen etter vedtak i Stortinget eller i Kulturdepartementets tildelingsbrev kan få følger
for disse retningslinjer.

