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PROTOKOLL 

FRA 6. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2013 
 

 

DATO: Fredag 25. oktober 2013 

TID: 11.30 – 14.00 

STED: Stensberggata 27 

 

Ref. nr. 2013/65007 

 

Tilstede 

Kirsti Marie Stokkeland 

Bodil Rake Lystrup 

Jon Christian Ottersen 

Pierre Olongo Omedikonga 

Espen Andreas Hasle 

Solveig Tesdal 

 

Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent) 

Ellen Gjeruldsen (sekretariatet) 

 

Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2010 – manglende tilbakebetaling av tilskudd – 

Revolusjonær Kommunistisk Ungdom (RKU) 

Sekretariatet orienterte om at RKU ikke hadde innbetalt første halvdel av skyldig beløp fra 

tilskuddsåret 2010 innen 15. august, som var fristen utvalget hadde satt. 

 

Vedtak: Revolusjonær Kommunistisk Ungdom må tilbakebetale hele det skyldige beløpet 

på kr. 145 172,- innen 1. desember 2013 fordi de ikke har overholdt utvalgets 

frist om å tilbakebetale 50 % av skyldig beløp innen 15. august 2013. Dersom 

tilskuddet ikke er utvalget i hende innen fristen, vil utvalget be Barne-, 

likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) vurdere om det foreligger 

grunn til å foreta rettslige skritt for å innkreve beløpet. Utvalget vil også 

fremheve forskriftens § 38 femte ledd hvor det heter at «Erstatningskrav mot 

enkeltpersoner i organisasjonen kan reises i tillegg til eller i stedet for krav mot 

organisasjonen når vedkommende enkeltpersoner har opptrådt erstatnings-

betingende.»  

 

Sak 2 – Kontroll 2013 – kontrollrapportens innledning  
Sekretariatet la frem utkast til innledning på kontrollrapporten. 

 

Vedtak: Innledningen godkjennes med utvalgets innspill og kommentarer. Sekretariatet 

sender innledningen til utvalget for endelig godkjenning før hele rapporten 

oversendes departementet og legges ut på utvalgets hjemmeside. 
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Sak 3 – Nasjonal grunnstøtte 2014 – tilskuddsberettigelse og gruppeplassering – §§ 13 og 

14 

 

3.1 AFS Norge (AFS) 

 

Vedtak: AFS Norge Internasjonal Utveksling (AFS) gis tilskudd etter forskriftens § 13 

for tilskuddsåret 2014. 

 

AFS får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. 

forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). AFS får ikke bonuspoeng for 

kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke er minimum 

40 % av hvert kjønn eller mer enn 50 % under 27 år i styret, jf. forskriftens § 16 

tredje ledd bokstavene a) og b). 

 

Fordelingsutvalget vil bemerke at det ikke går klart frem av årsregnskapet hvor 

mye tilskudd organisasjonen fikk fra FUV i 2012, jf. forskriftens § 30 andre ledd 

bokstav a). I regnskapet finnes det en post som heter «Statlige bidrag» men 

ingen noter knyttet til denne posten som viser tilskuddet fra FUV. AFS må fra og 

med årsregnskapet for 2013 sørge for at det i årsregnskapet eller i note til dette 

fremgår hvor mye tilskudd som er gitt fra Fordelingsutvalget. 

 

3.2 AKKS Norge (AKKS) 

 

Vedtak: AKKS Norge (AKKS) gis nasjonalt grunntilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2014. 

 

AKKS får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. 

forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). AKKS får ikke bonuspoeng for 

kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, siden det ikke er minst 40 % 

av hvert kjønn eller mer enn 50 % under 27 år i styret, jf. forskriftens § 16 tredje 

ledd bokstavene a) og b). 

 

Fordelingsutvalget minner om at AKKS årsregnskap for grunnlagsåret 2011 ikke 

viste tilskuddet gitt av Fordelingsutvalget i 2011, jf. forskriftens § 30 andre ledd 

bokstav a). Regnskapet hadde en samlepost som heter «Annen driftstilskudd», 

og i notene stod det kun «Andre offentlige tilskudd». AKKS må sørge for at 

FUVs tilskudd spesifiseres i årsregnskapet eller notene til denne fra og med 

årsregnskapet 2012. 

 

3.3 De Frie Evangeliske Forsamlingers barne- og ungdomsråd (DFEF-BUR) 

 

Vedtak: De Frie Evangeliske Forsamlingers Barne- og Ungdomsråd (DFEF-BUR) gis 

tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2014. 

 

DFEF-BUR får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd, bokstavene a), c) 

og d). DFEF-BUR får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden 

det ikke er mer enn 50 % under 27 år i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstavene b). 
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3.4 Frikirkens barn og unge (Fri-BU) 

 

Vedtak: Frikirkens barn og unge (FRIBU) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2014. 

 

FRIBU får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstavene a), b), c) og d). 

 

FRIBU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

3.5 Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsavdeling (IMF-UNG) 

 

Vedtak: Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsavdeling (IMF-UNG) gis tilskudd 

etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2014. 

 

IMF-UNG får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstavene a), b), c) og d). 

 

3.6 Juvente (JUV) 

 

Vedtak: Juvente (JUV) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2014. 

 

JUV får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, jf. 

forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). JUV får ikke bonuspoeng for 

andelen tellende medlemmer eller selvstendighet, da andelen tellende 

medlemmer er mindre enn 50 %, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene c) 

og d). 

 

JUV tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

3.7 Norges KFUK-KFUM Speidere (KM) 

 

Vedtak: Norges KFUK-KFUM Speidere (KM) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2014. 

 

KM får bonuspoeng for kjønnsbalanse, andelen tellende medlemmer og 

selvstendig, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a), c) og d). KM får ikke 

bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke er mer enn 50 % 

under 27 år i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav b). 

 

3.8 Kristen Idrettskontakt (KRIK) 

 

Vedtak: Kristen Idrettskontakt (KRIK) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2014. 

 

KRIK får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendig, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstavene a), b), c) og d). 
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KRIK tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

3.9 Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT) 

 

Vedtak: Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT) gis tilskudd etter 

forskriftens § 14 andre ledd for tilskuddsåret 2014. 

 

LNTs tilskudd settes skjønnsmessig til kr. 255 735,-. 

 

3.10 Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund (MBU) 

 

Vedtak: Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund (MBU) gis tilskudd etter 

forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2014. 

 

MBU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendig, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstavene a), b), c) og d).  

 

3.11 Mental Helse Ungdom (MHU) 

 

Vedtak: Mental Helse Ungdom (MHU) gis tilskudd etter forskriftens § 14 for 

tilskuddsåret 2014. 

 

MHU får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene b), c) 

og d). MHU får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret siden det ikke er mer 

enn 50 % av hvert kjønn i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav a). 

 

3.12 MakeMusic (MM) 

 

Vedtak: MakeMusic (MM) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2014. 

 

MM får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstavene a), b), c) og d). 

 

3.13 Norsk forening for Ehlers Danlos Syndrom (EDS) 

 

Vedtak: Norsk forening for Ehlers Danlos Syndrom (EDS) gis tilskudd etter forskriftens 

§ 14 for tilskuddsåret 2014. 

  

EDS får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon i styret 

da andelen av hvert kjønn i styret ikke er på minst 40 % eller det ikke er minst 

50 % under 27 år i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). 

EDS får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og 

selvstendighet siden andelen tellende medlemmer er under 50 %, jf. forskriftens 

§ 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

EDS tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 
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3.14 CISV Internasjonale Barneleire (CISV) 

 

Vedtak: CISV Norge Internasjonale Barneleire (CISV) gis tilskudd etter forskriftens § 13 

for tilskuddsåret 2014. 

 

CISV får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. 

forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). CISV får ikke bonuspoeng for 

kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke er mer enn 

50 % under 27 år eller minimum 40 % av hvert kjønn i styret, jf. forskriftens 

§ 16 tredje ledd bokstav a) og b). 

 

CISV tas ut i utvidet kontroll på særskilt grunnlag. 

 

3.15 4H Norge (N4H) 

 

Vedtak: 4H Norge (N4H) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2014. 

 

N4H får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, andelen 

tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstavene a), b), c) og d). 

 

3.16 Norges Astma- og allergiforbund (NAAF) 

 

Vedtak: Norges Astma- og allergiforbund (NAAF) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2014. 

 

NAAF får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret 

da det ikke er minimum 40 % av vert kjønn i eller mer enn 50 % under 27 år i 

sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). NAAF får 

heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet da det 

ikke er minst 50 % tellende medlemmer i organisasjonen, jf. forskriftens § 16 

tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

Lokallaget Vest-Lofoten AAF godkjennes ikke fordi årsrapporten mangler dato 

for valg av styret. NAAF har oppgitt i epost til utvalget at lokallaget hadde 

styrevalg 1.3.12, men denne informasjonen må komme fra lokallagsleder selv og 

ikke fra sentralleddet i organisasjonen. Ettersom denne årsrapporten 

underkjennes, reduseres antall tellende lokallag til 45. 

  

Også andre av NAAFs årsrapporter manglet informasjon om dato for valg av 

styre. I tillegg manglet informasjon om styrets funksjonsperiode. Selv om denne 

informasjonen finnes i andre dokumenter, var ikke disse undertegnet av 

lokallagets leder. Fordelingsutvalget vil presisere at informasjonen om dato for 

valg av styre og styrets funksjonsperiode skal stå i årsrapporten, jf. forskriftens 

§ 10. 

 

NAAF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 
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3.17 Norges Bygdeungdomslag (NBU) 

 

Vedtak: Norges Bygdeungdomslag (NBU) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2014. 

 

NBU får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene b), c) 

og d). NBU får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret siden det ikke er 

minst 40 % av hvert kjønn i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav 

a). 

 

3.18 Norsk Cøliakiforening (NCF) 

 

Vedtak: Norsk Cøliakiforening (NCF) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 

2014. 

 

NCF får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstav a). NCF får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden 

det ikke er mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje 

ledd bokstav b). NCF får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet siden det ikke er minst 50 % tellende medlemmer, 

jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

3.19 Diabetesforbundet (NDF) 

 

Vedtak: Diabetesforbundet (NDF) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 

2014. 

 

NDF får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd, 

bokstav a). NDF får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden 

det ikke er mer enn 50 % under 27 år i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstavene b). NDF får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer 

eller selvstendig siden andelen tellende medlemmer er under 50 %, jf. 

forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

3.20 Norsk Epilepsiforbunds Ungdom (NEFU) 

 

Vedtak: Norsk Epilepsiforbunds Ungdom (NEFU) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2014. 

 

NEFU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstavene a), b), c) og d). 

 

3.21 Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS) 

 

Vedtak: Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS) gis tilskudd etter 

forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2014. 
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NKSS får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd, bokstavene b), c) 

og d). NKSS får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret siden det ikke er 

minimum 40 % av hvert kjønn i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav 

a). 

 

3.22 Det Norske Misjonsselskapets barne- og ungdomsorganisasjon (NMS-U) 

 

Vedtak: Det Norske Misjonsselskapets barne- og ungdomsorganisasjon (MM) gis 

tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2014. 

 

NMS-U får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene b), c) 

og d). NMS-U får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse da det ikke er minimum 

40 % av hvert kjønn i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav a). 

 

Fordelingsutvalget merker seg at NMS-Us årsregnskap for 2012 ikke viser tredje 

utbetaling av tilskuddet fra Fordelingsutvalget og ber om en redegjørelse for 

dette innen 1. mars 2013. Fordelingsutvalget vil bemerke at NMS-U skal 

regnskapsføre alle utbetalinger for ett tilskuddsår samme året. 

 

3.23 Søndagsskolen Norge (NSSF) 

 

Vedtak: Søndagsskolen Norge (NSSF) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2014.  

 

NSSF får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende medlemmer og 

selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a), c) og d). NSSF får 

ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret da det ikke er mer enn 50 % 

under 27 år i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav b). 

 

3.24 Norsk Tourette Forening (NTF) 

 

Vedtak: Norsk Tourette Forening (NTF) gis tilskudd etter forskriftens § 14 for 

tilskuddsåret 2014. 

 

NTF får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon i styret 

da andelen av hvert kjønn i styret ikke er på minst 40 % eller det er minst 50 % 

under 27 år i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). NTF får 

heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet siden 

andelen tellende medlemmer er under 50 %, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstavene c) og d) 

 

NTF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

3.25 Norges Unge Katolikker (NUK) 

 

Vedtak: Norges Unge Katolikker (NUK) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2014. 

 



 8 

NUK får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret i 

styret, andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje 

ledd bokstavene a), b), c) og d). 

 

3.26 Ny Generasjon (NyG) 

 

Vedtak: Ny Generasjon (NYG) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2014.  

 

NYG får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. 

forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). NYG får ikke bonuspoeng for 

kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon i styret da det ikke er minst 40 % av 

hvert kjønn eller mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 

tredje ledd bokstavene a) og b).  

 

NYG tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

3.27 PRESS – Redd Barna Ungdom (PRESS) 

 

Vedtak: PRESS – Redd Barna Ungdom (PRESS) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2014. 

 

PRESS får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene b), c) 

og d). PRESS får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret siden det ikke er 

minst 40 % av hvert kjønn, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav a).  

 

3.28 Skjærgårds LIVE (SG LIVE) 

 

Vedtak: Skjærgårds LIVE (SG LIVE) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 

2014. 

 

SG LIVE får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstavene a), b), c) og d). 

 

3.29 Skeiv Ungdom (SKU) 

 

Vedtak: Skeiv Ungdom (SKU) gis tilskudd etter forskriftens § 14 for tilskuddsåret 2014. 

 

SKU får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, andelen 

tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstavene a), b), c) og d). 

 

SKU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

3.30 Ungdomsgruppen i Kreftforeningen (UG) 

 

Vedtak: Ungdomsgruppen i Kreftforeningen (UG) gis tilskudd etter forskriftens § 14 for 

tilskuddsåret 2014. 

 



 9 

UG får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstav a). UG får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret da det 

ikke er mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstav b). UG får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og 

selvstendighet siden andelen tellende medlemmer er under 50 %, jf. forskriftens 

§ 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

Fordelingsutvalget vil bemerke at det for årsregnskapet ikke kommer klart frem 

hvor mye tilskudd organisasjonen fikk fra FUV, jf. forskriftens § 30 andre ledd 

bokstav a). I regnskapet vises det under posten «Andre inntekter» til note 12, 

hvor et av punktene er kalt «Barne- Ungdoms- og Familiedep», men det 

fremkommer ikke hvor nye av tilskuddet som kommer fra FUV. UG må fra og 

med årsregnskapet 2013 sørge for at det i årsregnskapet eller note til dette 

fremkommer hvor mye tilskudd som er gitt fra Fordelingsutvalget. 

 

UG tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

3.31 Misjonsforbundet UNG (UNG) 

 

Vedtak: Misjonsforbundet UNG (UNG) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2014. 

 

UNG får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene b), c) 

og d). UNG får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret siden det ikke er 

minst 40 % av hvert kjønn i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav 

a). 

 

3.32 De Unges Orkesterforbund (UNOF) 

 

Vedtak: De Unges Orkesterforbund (UNOF) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2014. 

 

UNOF får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstavene a), b), c) og d).  

 

UNOF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

3.33 Ungdommens Sjakkforbund (USF) 

 

Vedtak: Ungdommens Sjakkforbund (USF) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2014. 

 

USF får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende medlemmer og 

selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a), c) og d). USF får 

ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret da det ikke er mer enn 50 % 

under 27 år i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav b). 
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Fordelingsutvalget vil bemerke at det ikke går klart frem av årsregnskapet hvor 

mye tilskudd organisasjonen fikk fra FUV i 2012, jf. forskriftens § 30 andre ledd 

bokstav a). I note 6 til regnskapet finnes det en post som heter «Tilskudd o.l.», 

men det fremkommer ikke i denne posten hvor stort tilskuddet fra FUV var. USF 

må fra og med årsregnskapet for 2013 sørge for at det i årsregnskapet eller i note 

til dette fremgår hvor mye tilskudd som er gitt fra Fordelingsutvalget. 

 

Sak 4 – Utvalgets driftsbudsjett 2014 

Sekretariatet la frem et revidert budsjett for 2014. 

 

Vedtak: Utvalgets forslag til driftsbudsjett for 2014 ble godkjent. Sekretariatet 

oversender forslaget til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 

 

Sak 5 – Referatsaker 

 

5.1 Vedtak i klagesak om reduksjon i tilskudd til nasjonal grunnstøtte 2013 - 

Vietnamesisk barne- og ungdomsforening (VBUF) 

Sekretariatet orienterte om at departementet har gitt utvalget medhold i å trekke organisasjonen 

i beregningsgrunnlaget for kurs etter kontrollen av tilskuddsåret 2013. 

 

Vedtak: TTE 

 

5.2 Vedtak i klagesak om avslag på deler av tilskuddet til internasjonal grunnstøtte 2013 – 

Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) 

Sekretariatet orienterte om at departementet har gitt utvalget medhold i at AUF ikke kan få 

tilskudd for aktiviteter som ikke er blitt gjennomført. 

 

Vedtak: TTE 

 

Sak 6 – Orienteringssaker 

 

6.1 3. utbetaling 2013 

Sekretariatet orienterte om at det blir en tredje utbetaling med nasjonal grunnstøtte for 

tilskuddsåret 2013 på grunn av en ekstra bevilgning fra departementet. Utbetalingen blir 

foretatt i andre halvdel av november 2013.   

 

Sak 7 – Eventuelt 

 

 Sekretariatet orienterte om statsbudsjettet.   

 Solveig Tesdal tok opp problemstillingen rundt antallet potensielle nye søknader fra 

organisasjoner som i dag kun får tilskudd fra tilskuddsordningen for funksjons-

hemmedes organisasjoner. 

 

 

Ved protokollen 

 

Carl F. Gjerdrum     

seniorrådgiver       
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Protokollen godkjennes: 

 

 

Kirsti Marie Stokkeland    

leder 

 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2013: 

7. møte mandag 18.11.13 kl. 13.00 – 16.00 møterom 5 (7. etg.) 

8. møte mandag 9.12.13 kl. 13.00 – 16.00 møterom 5 (7. etg.). Etterfølges av julebord for 

utvalget. 

 

Møtene for Fordelingsutvalget holdes i Bufdirs lokaler i Stensberggata 27.  

 

Neste tertialmøte med BLD avholdes ******* **.*.** kl. **.** 

Tertialmøtene avholdes i Akersgata 59 (R5). 

 


