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Fra Fordelingsutvalgets brev VEDRØRENDE SØKNAD OM GRUNNSTØTTE TIL NASJONALT ARBEID FOR TILSKUDDS ÅRET 2000 


Kravene til telletidspunkt for tellende medlemmer og lokallag, jf forskriftens §§ 11, 14 og 15
Enkelte organisasjoner har tradisjoner med skoleårsmedlemskap. Medlemskap starter da gjerne om høsten, og medlemskontingent betales for et skoleår, dvs. høst første året og våren året etter. Enkelte av disse organisasjonene mener derfor at dagens regelverk ikke gir organisasjonene tilstrekkelig uttelling i tilskudd i forhold til antall medlemmer.

Det følger av forskriften at et medlem må være medlem per 31.12. i grunnlagsåret for å kunne regnes som tellende medlem. Dette innebærer at medlemmer som kun har betalt medlemskontingent for høst et år og våren året etter, kun regnes som tellende medlemmer en gang, altså på opptellingstidspunktet 31.12 i grunnlagsåret. 

Fordelingsutvalget viser til bestemmelsen i forskriftens § 11 om at med tellende medlem menes en person som pr. 31. desember i grunnlagsåret er under fylte 26 år og individuelt og frivillig har meldt seg inn i en organisasjon. 

Det fremgår av § 14 at med tellende lokallag menes lag som pr. 31. desember i grunnlagsåret er en selvstendig enhet i organisasjonen. Det fremgår videre av forskriftens § 15 at årsrapport blant annet skal inneholde opplysning om navn og adresse på styrets medlemmer pr. 31. desember i grunnlagsåret, og med bekreftelse om lokallaget pr. 31. desember i grunnlagsåret hadde minst 5 tellende medlemmer under fylte 26 år. Det fremgår også av bestemmelsen i forskriftens § 15 at for organisasjoner som har lokal kontingentinnkreving kreves det at det ved årsrapporten følger med dokumentasjon som beskrevet i § 35 over alle lokallagets tellende medlemmer, jf § 11.


