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Vedrørende søknad om grunnstøtte til nasjonalt arbeid  – Spørsmål vedrørende hva som kan telles som tellende lokallag - Frelsesarmeens Barn og Unge (FabU)

FAbUs har i sitt brev av 22.02.02 enkelte spørsmål vedrørende hva som kan telles som tellende lokallag.

I brevet opplyses det at FAbU har noe som heter baby- og småbarnssang, som er blitt en ganske stor sak mange steder. Organisasjonen har i dag egne lokallag i babysang, småbarnssang, minigospel, juniorgospel og ungdomskor – samt andre lokallag med helt andre typer aktiviteter enn sang.

Organisasjonen har fått en del henvendelser med ønske om en ytterligere oppsplitting – i babysang 0-6 måneder, 6 – 12 måneder, småbarnssang 1 –2 år, 3 – 5 år for eksempel. Oppsplittingen er foretatt primært ut fra et ønske om å gi et best mulig tilbud tilpasset den enkelte aldersgruppen.

FAbU spør om de nye grupperingene kan regnes som egne lokallag. Da dette er rene barnegrupper, er det dispensasjon fra kravet om eget styre og årsmøte.

Sentralleddet i organisasjonen mener at det må være snakk om aldersinndeling, og ikke oppsplitting pga antall barn. Bør sentralleddet i tillegg be dem vurdere om den nye grupperingen har et eget lederteam – uavhengig av de øvrige babysanggruppene – selv om det ikke står noe slikt i § 14.

Fordelingsutvalget vil bemerke at forutsatt at kravene i forskriften er oppfylt må organisasjonene selv definere hvor små enheter de finner det hensiktsmessig å definere som egne lokallag.

Fordelingsutvalget presiserer imidlertid særlig at det er krav i forskriften om at det enkelte lokallag må være en selvstendig enhet i organisasjonen, ha vedtekter og en egen leder. Kravet om egne vedtekter for lokallaget et helt sentralt kriterium for å definere lokallaget som selvstendig enhet i organisasjonen. Lokallagets vedtekter må oppbevares, sentralt eller lokalt. Til spørsmålet om lokallaget skal ha et eget lederteam vil Fordelingsutvalget bemerke at vi ikke legger oss opp i hvordan FAbU organiserer lokallagene under forutsetning at det sikres at forskriftens krav til tellende lokallag er oppfylt. Tellende lokallag skal også ha en selvstendig økonomi, og det må være sendt egen årsrapport for grunnlagsåret til sentralleddet, jf. §§ 15 og 35.  

For øvrig vises det til kravene til tellende lokallag og dokumentasjon for disse i forskriftens §§ 14, 15 og 35.
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