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Retningslinjer for frifond 2019 - 2020 
 

§1. Frifondmidler er lokallagene i Press sin mulighet til å få penger til daglig drift, 
egne prosjekter og aktiviteter.  

§2. Sentralleddet forholder seg til LNUs retningslinjer for Frifond, følgende er 
lokallagenes retningslinjer for Frifond. Retningslinjene er i tråd med LNUs 
retningslinjer og vedtatt av Landsstyret.  

§3. Lokallagene kan søke om Frifondmidler frem til 1. november. Sentralstyret 
behandler frifondsøknader løpende. Alle midler skal være utbetalt fra sentralledd til 
lokallag senest 1. desember i tilskuddsåret. 

§4. Lokallagene har anledning til å søke om Frifond-støtte flere ganger i året, men 
lokallag som ikke har søkt før vil bli prioritert fremfor lokallag som allerede har 
mottatt midler.  

§5. Frifondmidlene kan kun brukes til aktiviteter som genererer lokal aktivitet. 
Sentralstyret fastsetter hva som regnes som lokal aktivitet etter retningslinjene fra 
LNU.  

§6. Lokallagene skal rapportere på de brukte midlene til sentralleddet, gjennom 
innsending av årsregnskap.  

§7. Dersom et lokallag unnlater å rapportere innen fristen vil ikke lokallaget få 
innvilget søknader i neste søknadsrunde. Dersom rapporteringen skjer etter fristen vil 
Sentralstyret i Press likevel kunne gi lokallaget tilgang til Frifondsutbetalinger.  

§8. Lokallag har klagerett på vedtak gjort av sentralleddet. Klager tas først opp i 
Sentralstyret. Dersom klagen ikke får medhold i Sentralstyret, og igjen påklages av 
søkeren, vil klagesaken bli behandlet i Landsstyret.  

§9. midlene må brukes opp innen 31.desember kalenderåret etter man fikk tilskuddet. 
Hvis ikke må midlene tilbakebetales Press sentralt, som igjen må betale LNU tilbake. 
Lokallaget må enten bruke opp, eller returnere ubrukte midler fra forrige år før de 
kan få utbetalt nye frifondmidler. Dersom særskilte årsaker ligger til grunn for at 
midlene ikke er brukt av lokallaget innen fristen, kan Press søke om å få overføre 
midlene til neste tilskuddsår.  

§10. Sentralleddet beholder 5 % av tilskuddet til administrasjon. Dersom 
sentralleddet ser det som økonomisk forsvarlig kan administrasjonsdelen bortfalle og 
midlene i sin helhet deles ut til lokallagene.  
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§11. Disse retningslinjene er vedtatt av Landsstyret i Press 23.08.2019. Endringer kan 
gjøres ved alminnelig flertallsvedtak. 
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