Retningslinjer for Frifond i Røde Kors Ungdom 2018
Vedtatt av Landsråd for Røde Kors Ungdom 09.04.2018
Frifond er midler Røde Kors Ungdom søker fra Landsrådet for Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU).
Tildelingen fra LNU baseres på antall lokalforeninger og antall medlemmer under 26 år. Fem prosent av
tildelingen fra LNU til Røde Kors går til å administrere og forvalte midlene.
Frifondmidlene skal styrke og støtte lokal ungdomsstyrt aktivitet, og blir delt ut til Røde Kors lokalforeninger
etter prosjektsøknad. Frifondmidler utbetales kun til bankkontoen til den Røde Kors-lokalforeningen
søkergruppen tilhører. Midlene er øremerket aktiviteten man har oppgitt i søknaden, og vil bli krevd tilbakebetalt
dersom de brukes på noe annet uten godkjenning fra Røde Kors Ungdoms sentralledd. Røde Kors Ungdom skal
betale ut midler til lokallag innen 31. desember. Midler som blir delt ut i søknadsåret 2018, må være brukt opp
senest 30.juni 2019.
Hvem kan søke om støtte fra Frifond?
Røde Kors aktivitet styrt av unge frivillige og lokalforeninger som er i ferd med å starte opp Røde Kors
Ungdom-lokallag og aktivitet kan søke, så lenge den respektive lokalforening har levert
styresammensetningsskjema innen oppgitt frist i søknadsåret1. Søknaden bør sendes av aktivitetsleder og
medlem av lokalrådet. Lokalforeningen må ha rapportert på midler fra 2017 for å få støtte i gjeldende år.
At en aktivitet er styrt av ungdom tilsier at minst 2/3 av det beslutningstakende organ tilknyttet aktiviteten er
ungdom mellom 13-30 år.
Når kan man søke om støtte?
Lokalforeninger kan søke om støtte fra 1. august til 15. november. Støtte utbetales kun mellom august og
november. Man kan søke både før og etter at aktiviteten har skjedd. Frifond prioriterer søknader med fremtidig
aktivitet. Dermed er det ingen garanti for å få penger hvis det blir søkt om midler i etterkant av at aktiviteten er
gjennomført. Søknader om midler til aktiviteter tilbake i tid vil ha lengre behandlingstid da søknader om
fremtidige aktiviteter prioriteres.
Hva kan man søke om støtte til?
Man kan søke om støtte til aktiviteter innenfor gjeldende strategi i Røde Kors Ungdom2 og andre ung-til-ungaktiviteter som det er lokalt humanitært behov for og som foregår lokalt. For ungdomsstyrt aktivitet, som ikke er
underlagt Røde Kors Ungdom, vil utdelingene til sammen maks være på 10% av utdelingssummen3.
Hver søknad behandles individuelt. Hvis søknaden involverer overnatting, oppfordrer Røde Kors Ungdom sterkt
til at man benytter rimeligste løsning, se interne retningslinjer for reise i Røde Kors Ungdom.

I 2018 kan man søke midler til:
-

Oppstart av Røde Kors Ungdom-lokallag eller ungdomsstyrt aktivitet
Rekrutteringsaktiviteter og innkjøp av Røde Kors Ungdom-profiltøy
Temakvelder, planleggingsmøter, læringsreiser og teambuilding-helger for lokallaget som er med å
styrke det humanitære arbeidet
Kursavgift på kurs som bidrar til økt aktivitet på Røde Kors Ungdoms strategiområder, det vil si de
fleste kurs i Røde Kors Skolen, med unntak av Røde Kors Omsorgs besøkstjenestekurs, kurs i
Hjelpekorps-modulen og obligatoriske kurs som lokalforeningen skal dekke for sine frivillige. Hvis
kursavgiften også dekker reise og overnatting, gjelder interne retningslinjer for reise i Røde Kors
Ungdom

-

Workshop, kurs og utvikling som er nødvendig for å sikre gode og bærekraftige aktiviteter, og som
ikke er en av de obligatoriske kusene
Åpne sosiale møteplasser for ungdom, for eksempel ungdomskafé, turgrupper og Multimix
Ustyr og materiell
Temakurs
Promotering
Seksualopplysning og markering av internasjonale merkedager, for eksempel skolebesøk,
russestand, eller kampanje under Verdens Aidsdag.
Aktiviteter med unge på mottak og med unge flyktninger
Aktivitet med Flykningkompis- koblinger
Aktiviteter knyttet til Røde Kors Ungdoms nasjonale kampanjer
Holdningsskapende aktiviteter, for eksempel om mobbing, ensomhet, flykningssituasjonen
Aktiviteter som er med på å spre kunnskaper og respekt for regler i krig og beredskap
Eventer og andre aktiviteter som er i tråd med Røde Kors Ungdom strategien

Hva kan man ikke søke om støtte til?
Man kan ikke søke støtte til:
-

Aktiviteter som drives av distriktsleddet eller som ikke sikrer ung medvirkning i det
beslutningstagende organ
Utenlandsreiser og reise til Norge for deltakere i distriktssamarbeid
Rusmidler, inkludert alkohol
Annet tøy enn kampanjeklær, Røde Kors Ungdoms profiltøy, og profiltøy med Røde Kors’ logo.
Ved bekledning til enkeltaktiviteter skal man sikre at regler for bruk av emblemet blir respektert.
Årsmøter uten annet faglig eller humanitær innhold enn selve møtet.
Deltakelse på distriktårsmøter eller andre samlinger i regi av distrikt vil ikke motta støtte uansett
om det legges opp til faglig innhold

Hvordan søker man?
Søknaden finner du på Røde Kors Ungdom sine internettsider, under søk penger til lokal aktivitet. Søknaden må
sendes i det elektroniske skjemaet på Søknadsportalen: https://www.rodekors.no/om-rode-kors/rode-korsungdom/sok-penger-til-lokal-aktivitet/
Hvor lang tid tar det å få svar?
Søknader behandles hovedsakelig mellom august og november. Man kan vanligvis vente svar innen tre uker.
Hvis man trenger raskere svar eller trenger avklaringer mellom søknadsperiodene, må man sende e-post til
ungdom@redcross.no og si fra om dette.
Hva skjer når man får svar?
Alle søkere mottar et svarbrev med beskjed om man har fått støtte eller ikke. Hvis man får avslag, kan man
sende inn klage til ungdom@redcross.no og få søknaden behandlet på nytt i løpet av en måned.
Dersom man får støtte, får man oppgitt en rapporteringsfrist. Alle som mottar Frifondmidler skal sende inn en
rapport, som dere finner på https://www.rodekors.no/om-rode-kors/rode-kors-ungdom/sok-penger-til-lokalaktivitet/rapporteringsskjema-for-frifond/ . Det er da viktig at man rapportere på:
-

Antall frivillige som har deltatt i aktiviteten/e
Antall deltakere i aktiviteten/e
Antall gjennomførte aktivitet

Aktivitetene skal også være registrert i Diba når man rapporterer.

Det er personen som har underskrevet søknaden som er ansvarlig for at det rapporteres i tide.
De som ikke rapporterer innen fristen, vil få påminnelse om dette. Røde Kors Ungdom kontakter lokallag som
ikke har sendt rapport og vil kreve pengene tilbakebetalt før de kan søke om midler fra tildelingen året etter.

Hva gjør man med ubrukte penger?
Hvis man av en eller annen grunn ikke bruker opp deler av eller hele støtten innen rapporteringsfristen kan man
søke om å få bruke midlene til andre aktiviteter, altså omdisponere. Det gjør man ved å sende en mail til
ungdom@redcross.no der det forklares hvorfor pengene ikke har blitt brukt til formålet det ble søkt om og hva
lokalforeningen ønsker å bruke de resterende pengene til. Det er viktig å søke om omdisponering i god tid før
endelig rapporteringsfrist som er 30.juni. En søker skal kunne vente svar på søknad om omdisponering innen to
uker. Pengene må fremdeles gå til lokal aktivitet i henhold til Røde Kors Ungdom sin strategi, og brukes innen
30. juni kalenderåret etter tildelingen. Dersom midlene ikke omdisponeres må de betales tilbake til sentralleddet.
Tidslinje for Frifond:

30.juni
Frist for å
rapporter

1. august
Søknadsportalen
åpner

Frifond 2018
Omdisponering
av søknader hvis
nødvendig

15. november
Frist for søknader

Aktiviteter
gjennomføres

Forklaringer:
1 Lokalforeninger får tilsendt et styresammensetningsskjem mellom januar - februar hvert år, som skal beskrive hvem som
satt i styret per 31. desember året som var, og aktiviteter lokalforeningen har hatt for sine medlemmer. Dette må være sendt
tilbake før fristen for at lokalforeningen skal kunne søke midler fra Frifond.
2 Ved overgang til ny strategi gjelder begge strategiene.
3 Utdelingssummen er LNU sin utdeling til Røde Kors minus 5% som går til administrasjonskostnader.

