Retningslinjer for Frifond
Norsk sangerforum
Vedtatt av styret i Norsk sangerforum 30. august 2019

Formål
Formålet med Frifond er å stimulere barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt.
Ordningen skal bedre rammebetingelsene for frivillige organisasjoner og gruppers
medlemsbaserte virke på lokalt nivå.
Målgruppen for Frifond organisasjon er lokallag i Norsk sangerforum som har musikk
for og med barn og ungdom under 26 år som hovedaktivitet. Det vises til retningslinjer
fra Norsk Musikkråd for tilskuddsordningen §3.

Kunngjøring

Norsk sangerforum lyser ut tilskuddene til Frifond i begynnelsen av januar hvert år,
med bakgrunn i retningslinjer gitt av Norsk musikkråd.

Fordeling mellom lokale kor
Fordelingen av Norsk sangerforums tildeling av Frifondmidlene skjer på bakgrunn av et
likt grunntilskudd for alle tilskuddsmottakere samt et tilskudd pr tilskuddsberettiget
medlem.
For kor med under 1/3 av medlemmene under 26 år tildeles kun tilskudd pr
tilskuddsberettiget medlem, ikke det flate grunntilskuddet.

Korets bruk av tilskuddet

Norsk sangerforum tildeler midlene som generell grunnstøtte til drift og aktivitet.
Midlene skal brukes i tråd med formålet, dvs til drift og aktiviteter for medlemmer
under 26 år. Tilskuddet skal normalt brukes i tilskuddsåret, og senest innen 30. juni i
kalenderåret etter tildeling.

Klageadgang
Koret har adgang til å klage på tildelingen dersom retningslinjene ikke er fulgt. Skriftlig
klage skal fremsettes senest 2 uker etter at melding om tildeling er sendt fra Norsk
sangerforum til kontaktperson oppgitt i søknaden.
Alle klager behandles i landsstyret.
Norsk sangerforum, Trondheimsveien 50E. 1 E, 2007 Kjeller, tlf. 63 81 53 65
e-post: sangerforum@musikk.no / www.sangerforum.no
bank 6201.05.37873, org.nr. 984 411 871

Bestemmelser om rapportering

Koret skal senest ved innsending av neste søknad sende bekreftelse på at tilskuddet er
benyttet i tråd med formålet, eventuelt angi avvik dersom dette ikke er tilfelle.

Rutiner for tilbakebetaling av restmidler
Dersom tilskuddet ikke er brukt i tråd med tildelingen skal den andel som ikke er brukt
uoppfordret tilbakebetales Norsk sangerforum senest 30. juni i året etter tildeling.

Frister og saksbehandlingsgang
Søknadsfrist til Norsk sangerforum for lokale kor er 1. februar. Med søknad skal følge
komplett medlemsliste pr 31.12. året før, samt angivelse av antall medlemmer
over/under 26 år. Søknaden kan inneholde nærmere beskrivelse av hva tilskuddet kan
brukes til i tillegg til ordinær drift.
Norsk sangerforums administrasjon foretar fordeling av tilskuddet som mottas fra
Norsk musikkråd etter diskusjon i styret, senest 1 måned etter første styremøte etter
at tilskuddet er mottatt og senest 1. desember i tildelingsåret.

Andre bestemmelser

Et lokallag kan ikke motta mer enn ett tilskudd i løpet av tilskuddsåret.

