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Retningslinjer for Skjærgårds LIVE Frifond 
 
Skjærgårds LIVE mottar Frifond-midler til lokalt arbeid basert på antall tellende medlemmer og 
antall tellende lokallag pr. 31.12 i grunnlagsåret, to år før tilskuddsåret.  
 
5% av tilskuddet brukes av sentralleddet i Skjærgårds LIVE til administrasjon av ordningen.  
95% av tilskuddet fordeles til lokal aktivitet eller til å styrke lokal aktivitet i lokallagene innen 31.12 
i tilskuddsåret.  
 
 
Skjærgårds LIVE Frifond består av tre typer tilskudd: 
 
1. Prosjekttilskudd 

a. Aktivitetstilskudd 
Lokallag som lager konserter eller andre arrangementer, kan søke om aktivitetstilskudd 
til den enkelte lokale aktivitet eller til å styrke lokal aktivitet. Det vil normalt bli 
innvilget mellom kr 3000,- og kr 10 000,- pr prosjekt, men ved særlig begrunnelse 
og/eller større prosjekter kan det innvilges mer enn kr 10 000,-. Søknader som 
innebærer fordeler for Sg LIVE-medlemmer vil bli prioritert.  
 

b. Underskuddsgaranti 
Lokallag kan få innvilget underskuddsgaranti på inntil kr 20 000,- pr prosjekt i tillegg til 
aktivitetstilskudd. Forutsetning for å få underskuddsgaranti er at det er søkt om 
tilskudd/underskuddsgaranti fra andre instanser. Sg LIVE kan bare dekke netto 
underskudd for arrangementet.  
 

c. Vervetilskudd 
Lokallag som gjennomfører spesielle verveaksjoner, kan søke om vervetilskudd for 
hvert medlem som verves. Vervemateriell skal godkjennes av Sg LIVE og tilskuddet skal 
brukes til lokal aktivitet eller til å styrke lokal aktivitet.  
 

2. Oppstartstilskudd 
Alle nystartede lokallag kan få innvilget kr 5000,- i oppstartstilskudd som skal brukes til 
lokal aktivitet eller til å styrke lokal aktivitet.  
 

3. Driftstilskudd 
 Når prosjekttilskudd og oppstartstilskudd er fordelt, blir eventuelt resterende tilskudd 

fordelt mellom de gyldige lokallagene på grunnlag av medlemstall i lokallagene pr. 31.12 
året i forveien.  
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Søkeprosessen 
• Lokallaget sender inn søknad, inkludert budsjett, til Skjærgårds LIVE Frifond ved daglig leder.  
• Søker mottar et tilsagnsbrev som forteller hvor mye lokallaget har fått innvilget, evt avslag med 

begrunnelse.  
• Når lokallaget har sendt inn akseptskjemaet som ligger ved tilsagnsbrevet, vil pengene bli 

utbetalt til lokallagets konto.  
• Etter at tilskuddet er brukt, må lokallaget sende inn en enkel rapport som bekrefter at 

aktiviteten er gjennomført og at pengene er brukt slik det var søkt om.  
Det er utarbeidet maler for søknad, tilsagnsbrev, akseptskjema og rapport.  
 
 
Kriterier for tilskudd 
• Kun registrerte lokallag i Sg LIVE kan søke om tilskudd fra Sg LIVE Frifond. 
• For å få tildelt tilskudd fra Sg LIVE Frifond må lokallaget være gyldig. Dvs: ha levert årsrapport, 

ha styremedlemmer med gyldig medlemskap, ha valgt styre minst hvert annet år, og ha 
selvstendig økonomi. 

• Tilskuddet skal brukes av lokallaget til lokal aktivitet eller til å styrke lokal aktivitet. 
• Lokallaget må ha brukt midlene slik det var søkt om og pålagt i tilsagnsbrevet innen 30. juni i 

kalenderåret etter tilskuddsåret.  
• Tilskuddet til lokallagene skal ikke disponeres av sentralleddet og/eller mellomliggende lag, ikke 

brukes til å lønne ansatte, ikke brukes til innsamlingsaktivitet, ikke brukes til å bygge 
egenkapital, ikke brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet, og ikke brukes til innkjøp 
av rusmidler.  

• Lokallaget må ha levert rapport for bruk av tilskudd før de kan få utbetalt eventuelt nytt 
tilskudd.  

• Dersom tilskuddet ikke er brukt som beskrevet i tilsagnsbrevet eller i henhold til retningslinjene, 
skal Landsstyret kreve tilskuddet tilbake. Midler som kreves tilbake fra lokallag skal 
fordeles i nye tildelingsrunder.  

• Lokallag har anledning til å klage på tilsagnet. Klagen må sendes til Landsstyret innen 2 uker 
etter at lokallaget har mottatt tilsagnsbrevet. Klagen vil bli behandlet av Landsstyret på 
neste landsstyremøte og svar på klagen vil bli sendt innen 7 dager etter at klagen er 
behandlet.  

 
 
Medlemmer av Landsstyret og/eller stab vil med jevne mellomrom besøke lokallagenes aktiviteter 
og/eller følge opp det enkelte lokallag direkte, og på den måten sikre at lokallagene bruker 
midlene i henhold til retningslinjene.  
 
Skjærgårds LIVE Frifond administreres av daglig leder på grunnlag av Landsstyrets vedtak. 
Landsstyret kan gjøre spesielle vedtak som går utover disse retningslinjene. 
 
 
 
Retningslinjene gjelder inntil Landsstyret eller Landsmøtet i Skjærgårds LIVE vedtar nye. 
 
 
Vedtatt av Landsstyret i Skjærgårds LIVE 
Oslo, den 16.01.2017 
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