Retningslinjer for forvaltning av frifondsmidler i KRIK lokallag
Sist endret: 26.05 2021
I dette dokumentet finner du retningslinjene du som lokallag må forholde deg til dersom du skal søke
om og motta frifondsstøtte. Alle lokallag i KRIK kan søke om støtte gjennom tre ulike ordninger;
Oppstartsstøtte, driftsstøtte og prosjektstøtte. Alle lokallag som mottar frifondsstøtte plikter å levere
årsrapport året etter.
OPPSTARTSSTØTTE
Alle nyetablerte lokallag med fem betalende medlemmer u/26 år kan søke om oppstartsmidler.
Oppstartsstøtten er på 8000,-. Lokallag som mottar oppstartsmidler kan ikke søke om driftsstøtte
samme år.
Søknadsfrist: Tilskuddet har ingen frist, men kan søkes om gjennom hele året.
Rapportfrist: Alle lokallag som mottar oppstartsstøtte plikter å levere årsrapport innen 1.
februar året etter støtten er gitt. Oppstartstøtten som er utbetalt, skal være brukt opp innen
1. november påfølgende år. Dette skal dokumenteres ved å sende inn en rapport til KRIKsentralt med et enkelt regnskap innen 1. november.
DRIFTSSTØTTE
Lokallag som har godkjent årsrapport fra året før kan søke om tilskudd til drift gjennom
krik.no/minside. Fristen for å søke er 1. november, men du kan søke allerede fra midten av januar og
i samme prosess som innlevering av årsrapport. Lokallagene velger selv hva de ønsker å bruke
driftsstøtten på, det er kun noen få begrensinger du kan lese om under.
Søknadsfrist: 1. november, men søknadsskjema er tilgjengelig fra midten av januar.
Rapportfrist: Alle lokallag som mottar driftsstøtte plikter å levere årsrapport innen 1. februar
året etter støtten er gitt. Driftsstøtte som er utbetalt skal være brukt opp og rapport på med
et enkelt regnskap, innen 1.november påfølgende år.
PROSJEKTSTØTTE
Alle lokallag kan søke om prosjektstøtte. Det er viktig å søke om støtte før prosjektet skal
gjennomføres. Søknader som kommer etter endt prosjekt gis det dessverre ikke støtte til. Du kan
søke om flere prosjekt i samme runde, men send inn nytt skjema for hvert prosjekt. Du sender
søknad via krik.no/minside. Du kan ikke søke om støtte til nye prosjekt før rapport på evt. driftsstøtte
året før, og eventuelle tidligere prosjekt, er levert.
Søknadsfrist: 1. mai og 1. november for kommende høst/vår.
Rapportfrist: Innen 1. november året etter støtten er gitt, evt. før ny søknad om støtte.
NB! Alle ubrukte frifondsmidler skal tilbakeføres til KRIKs konto 3000.17.12256 før dere kan søke om
ny støtte. Et lokallag kan ikke ha tilskudd fra to ulike år på konto samtidig.
KLAGE
Lokallaget har rett til å klage på tilsagnet på sin frifondsøknad. Klagen sendes til frifond@krik.no
innen 10 virkedager. KRIK behandler klagen innen ytterligere 10 virkedager.

ØKONOMI
Lokallagene må føre et enkelt regnskap som viser hva Frifondsmidlene er brukt til. Dere trenger ikke
sende oss billag. Et enkelt regnskap kan se f.eks. slik ut:

REGNSKAP KRIK «LOKALLAGSNAVN» 2020
Inntekter:
Frifondstøtte 2020
Utgifter:
Leie av hall
Innkjøp av idrettsutstyr
Frukt etter trening
Totalt:

10.000,5.300,2.700,1.050,9.050,-

Lokallaget hadde da et overskudd på kr. 950,-. Restmidler skal tilbakeføres til KRIK sentralt innen
31.desember, året etter støtten ble gitt. Overføringen skjer til kontonummer 3000.17.12256, og
merkes med «Restmidler Frifond KRIK LOKALLAGSNAVN».

DETTE KAN STØTTEN BRUKES TIL:
Frifondmidlene kan brukes til:
-

Lokale tiltak i regi av lokallaget.
Leie av treningsarenaer

Frifondsmidler kan ikke brukes til:
-

Om du har spørsmål, send en mail til frifond@krik.no.

Tiltak og reise utenfor Norge.
Tiltak og reise til sentrale arrangement
i KRIK.
Innsamlingsaktivitet
Lønn
For å bygge egenkapital

