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PROTOKOLL 

FRA 1. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2018 
 

 

DATO: 8. januar 2018 

TID: 12.00 – 15.00 

STED: Stensberggata 27 

 

Ref. nr. 2013/65007 

 

Tilstede 

Kirsti Marie Stokkeland 

Lasse Birkeland  

Jørgen Kaurin 

Jonas Wasa Amin Farshchian 

Signe Lindbråten 

 

Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent) 

 

Sak 1 – Orientering om mulig oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) til 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Fordelingsutvalget (FUV) 

Sekretariatet orienterte om at BLD har gitt Rambøll i oppdrag med å se på en mulig 

sammenslåing av Frifond organisasjon og driftsstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene. 

Bufdir og FUV vil bli bedt om å bidra i arbeidet med rapporten.  

 

Vedtak: T.T.E. 

 

Sak 2 – Orientering om søknadsbehandling 2018 

 

2.1 Oversikt over søkere – nasjonal grunnstøtte 

Sekretariatet orienterte om hvilke organisasjoner som har søkt om nasjonal grunnstøtte 2018. 

 

Vedtak: T.T.E. 

 

2.2 Oversikt over søkere – internasjonal grunnstøtte 

Sekretariatet orienterte om hvilke organisasjoner som har søkt om internasjonal grunnstøtte 

2018. 

 

Vedtak: T.T.E. 

 

Sak 3 – Nasjonal grunnstøtte 2018 – tilskuddsberettigelse 

 

3.1 ACTA – barn og unge i Normisjon (ACTA) 

 

Vedtak:  ACTA - barn og unge i Normisjon (ACTA) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2018.  
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ACTA får bonuspoeng for kjønnsbalanse, andelen tellende medlemmer og 

selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a), c) og d). ACTA får 

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

50 % under 27 år i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd bokstav b).  

 

Fordelingsutvalget vil bemerke at ACTAs revisor ikke benevner årsresultatet for 

grunnlagsåret i sin revisjonsberetning. For Fordelingsutvalget er det ønskelig at 

ACTA ber revisor om å gjøre dette fra og med revisjonsberetningen for 

årsregnskapet 2017. 

 

3.2 AFS Norge Internasjonal Utveksling (AFS) 

 

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

tilskuddsåret 2018. 

 

AFS får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se 

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

kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke er minimum 

40 % av hvert kjønn eller mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, se forskriften 

§ 16 tredje ledd bokstavene a) og b). 

 

3.3 Aktivitetsklubben (AK) 

 

Vedtak:  Aktivitetsklubben (AK) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2018. 

 

AK får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

AK tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

3.4 bandOrg (BO) 

 

Vedtak: bandOrg (BO) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2018. 

 

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

selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a), c) og d). BO får 

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

50 % under 27 år i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd bokstav b). 

 

3.5 Barne- og ungdomsrevmatikergruppen (BURG) 

 

Vedtak:  Barne- og ungdomsrevmatikergruppen (BURG) gis tilskudd etter forskriften § 

14 for tilskuddsåret 2018. 

 

BURG får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se 

forskriften § 16 tredje ledd bokstavene c) og d).  BURG får ikke bonuspoeng for 
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kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke er minimum 

40 % av hvert kjønn eller mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, se forskriften 

§ 16 tredje ledd bokstavene a) og b). 

 

3.6 Changemaker (CM) 

 

Vedtak: Changemaker (CM) får uttrappingstilskudd etter forskriften § 19 for 

tilskuddsåret 2018.  

 

Etter forskriften § 20 skal tilskuddet settes til halvparten av organisasjonens 

tilskudd foregående år. CM fikk i 2017 tilskudd på kr 779 198,-. Halvparten av 

dette utgjør kr 389 599. 

 

Utvalget gjør oppmerksom på at uttrappingstilskudd kan gis for inntil tre år 

innenfor en periode på maksimalt syv år, se forskriften § 20. 

 

3.7 CISV Norge Internasjonale barneleire (CISV) 

 

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

for tilskuddsåret 2018. 

 

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

selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a), c) og d). CISV får 

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

50 % under 27 år i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd bokstav b). 

 

3.8 De Unges Orkesterforbund (UNOF) 

 

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

tilskuddsåret 2018. 

 

UNOF får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

UNOF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

3.9 Den Norske Turistforening (DNT) 

 

Vedtak:  Den Norske Turistforeningen (DNT) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2018. 

 

DNT får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

det ikke er mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje 

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

medlemmer eller selvstendighet siden det ikke er minst 50 % tellende 

medlemmer i organisasjonen, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 
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Fordelingsutvalget oppfordrer DNT til å skrive inn hvem som satt i DNT Ungs 

styre i DNTs årlige årsmelding, fra og med grunnlagsåret 2017. Dette for å vise 

at DNT har et eget styre for barne- og ungdomsarbeidet, se forskriften § 13 

første ledd bokstav e). 

 

3.10 Det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge (LAWAN) 

 

Vedtak: Utsettes til senere møte. 

 

3.11 Det Norske Misjonsselskaps Barne- og ungdomsorganisasjon (NMS-U) 

 

Vedtak:  Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon (NMS-U) gis 

tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2018. 

 

NMS-U får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

3.12 Det Vietnamesiske Flyktningeforbundet i Norge (DVFF) 

 

Vedtak: Det Vietnamesiske Flyktningeforbundet i Norge (DVFF) gis tilskudd etter 

forskriften § 14 for tilskuddsåret 2018. 

 

DVFF har ført opp 12 menn og 29 kvinner i sentralstyret, hvorav 9 under 27 år. I 

følge årsmeldingen for 2016 skulle dette tallet vært 9 menn og 5 kvinner, hvorav 

kun 1 var under 27 år. Tallene i søknaden blir derfor justert i tråd med 

årsmeldingen. 

 

DVFF får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon i 

styret siden det ikke er minimum 40 % av hvert kjønn eller mer enn 50 % under 

27 år i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). DVFF 

får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer eller selvstendighet 

siden det ikke er minst 50 % tellende medlemmer i organisasjonen, se forskriften 

§ 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

3.13 Diabetesforbundet 

 

Vedtak:  Diabetesforbundet gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2018. 

 

Diabetesforbundet får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, se forskriften § 16 

tredje ledd bokstav a).  Diabetesforbundet får ikke bonuspoeng for 

ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke er mer enn 50 % under 27 år i 

sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd bokstav b). Diabetesforbundet får 

heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer eller selvstendighet 

siden det ikke er minst 50 % tellende medlemmer i organisasjonen, se forskriften 

§ 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 
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3.14 Dysleksi Norge (DN) 

 

Vedtak: Dysleksi Norge (DN) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2018. 

 

DN får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon i styret 

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

sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). DN får heller 

ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer eller selvstendighet siden det 

ikke er minst 50 % tellende medlemmer i organisasjonen, se forskriften § 16 

tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

3.15 Europeisk Ungdom (EU) 

 

Vedtak:  Europeisk Ungdom (EU) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 

2018. 

 

EU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

3.16 Flerkulturell ungdomssenter i Norge (FUSIN) 

 

Vedtak: Flerkulturell ungdomssenter i Norge (FUSIN) gis tilskudd etter forskriften § 14 

for tilskuddsåret 2018. 

 

FUSIN får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

Fordelingsutvalget vil bemerke at FUSINs revisor ikke benevner årsresultatet for 

grunnlagsåret i sin revisjonsberetning. For Fordelingsutvalget er det ønskelig at 

FUSIN ber revisor om å gjøre dette fra og med revisjonsberetningen for 

årsregnskapet 2017. 

 

3.17 Frilynt Norge 

 

Vedtak:  Frilynt Norge gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2018. 

 

Frilynt Norge får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i 

styret, andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje 

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

 

3.18 Hekta - trosopplæring for ungdom (HEKTA) 

 

Vedtak: Hekta - trosopplæring for ungdom (Hekta) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2018. 
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Hekta får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

Fordelingsutvalget vil bemerke at HEKTAs revisor ikke benevner årsresultatet 

for grunnlagsåret i sin revisjonsberetning. For Fordelingsutvalget er det ønskelig 

at HEKTA ber revisor om å gjøre dette fra og med revisjonsberetningen for 

årsregnskapet 2017. 

 

3.19 Humanistisk Ungdom (HU) 

 

Vedtak:  Humanistisk Ungdom (HU) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 

2018. 

 

HU får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene b), c) 

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

minimum 40 % av hvert kjønn i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd 

bokstav a). 

 

3.20 Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) 

 

Vedtak: Hørsleshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) gis tilskudd etter forskriften 

§ 14 for tilskuddsåret 2018. 

 

HLFU får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, se forskriften § 16 

tredje ledd bokstav b). HLFU får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret 

siden det ikke er minimum 40 % av hvert kjønn i sentralstyret, se forskriften § 

16 tredje ledd bokstav a). HLFU får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende 

medlemmer eller selvstendighet siden det ikke er minst 50 % tellende 

medlemmer i organisasjonen, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

3.21 Håndverksstedet for barn og unge (HFBU) 

 

Vedtak:  Håndverkstedet for barn og unge (HFBU) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2018. 

 

HFBU får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se 

forskriften § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). HFBU får ikke bonuspoeng for 

kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke er minimum 

40 % av hvert kjønn eller mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, se forskriften 

§ 16 tredje ledd bokstavene a) og b). 

 

3.22 Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsorganisasjon (ImF-UNG) 

 

Vedtak: Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsorganisasjon (ImF-UNG) gis tilskudd 

etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2018. 
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ImF-UNG får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

3.23 Junior Chamber International Norway (JCI) 

 

Vedtak:  Søknaden om etableringstilskudd til Junior Chamber International Norway (JCI 

Norway) for tilskuddsåret 2018 avslås fordi organisasjonen har for få tellende 

medlemmer, se forskriften § 17 andre ledd bokstav f) for tilskuddsåret 2017. 

 

I henhold til forskriften § 17 andre ledd bokstav f) må en organisasjon ha minst 

300 tellende medlemmer (betalende medlemmer under 26 år) i grunnlagsåret. 

JCI Norway har oppgitt kun 37 tellende medlemmer, og 278 medlemmer totalt, 

og er dermed ikke tilskuddsberettiget for tilskuddsåret 2018. 

 

3.24 Junior- og barneorganisasjonen Juba (JUBA) 

 

Vedtak: Junior- og barneorganisasjonen Juba (Juba) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2018. 

 

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

selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a), c) og d). Juba får 

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

50 % under 27 år i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd bokstav b).  

 

Juba tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

3.25 Korpsnett Norge (KNN) 

 

Vedtak:  Korpsnett Norge (KNN) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2018. 

 

KNN får bonuspoeng for kjønnsbalanse, se forskriften § 16 tredje ledd bokstav 

a).  KNN får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke 

er mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

eller selvstendighet siden det ikke er minst 50 % tellende medlemmer i 

organisasjonen, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

3.26 Kristen Idrettskontakt (KRIK) 

 

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

2018. 

 

KRIK får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

lokallagene. 

 

3.27 Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) 

 

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

forskriften § 14 for tilskuddsåret 2018. 

 

LNTs tilskudd settes skjønnsmessig, se forskriften §§ 14 andre ledd og 16 sjette 

ledd. For tilskuddsåret 2018 setter utvalget tilskuddet skjønnsmessig til det 

organisasjonen ville fått utmålt dersom den skulle fått tilskudd basert på 

variabelt tilskudd etter forskriften §§ 15 og 16 første, andre og tredje ledd. 

 

3.28 MakeMusic (MM) 

 

Vedtak: MakeMusic (MM) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2018. 

 

MM får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

3.29 Mental Helse Ungdom (MHU) 

 

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

tilskuddsåret 2018. 

 

MHU får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene b), c) 

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

minimum 40 % av hvert kjønn i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd 

bokstav a).  

 

Fordelingsutvalget vil bemerke at MHUs revisor ikke benevner årsresultatet for 

grunnlagsåret i sin revisjonsberetning. For Fordelingsutvalget er det ønskelig at 

MHU ber revisor om å gjøre dette fra og med revisjonsberetningen for 

årsregnskapet 2017. 

 

3.30 Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund (MBU) 

 

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

§ 13 for tilskuddsåret 2018. 

 

MBU får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene b), c) 

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

minimum 40 % av hvert kjønn i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd 

bokstav a).  
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MBU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

3.31 Miljøagentene (MA) 

Signe Lindbråten erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandlingen av saken. 

 

Vedtak:  Miljøagentene (MA) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2018. 

 

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

selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a), c) og d). MA får 

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

50 % under 27 år i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd bokstav b). 

 

3.32 Misjonskirken UNG (UNG) 

 

Vedtak: Misjonskirken (UNG) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2018. 

 

UNG får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

Fordelingsutvalget vil bemerke at UNGs revisor ikke benevner årsresultatet for 

grunnlagsåret i sin revisjonsberetning. For Fordelingsutvalget er det ønskelig at 

UNG ber revisor om å gjøre dette fra og med revisjonsberetningen for 

årsregnskapet 2017. 

 

3.33 Motorførernes Avholdsforbunds Ungdom (MA-U) 

 

Vedtak:  Motorførernes Avholdsforbunds Ungdom (MA-U) sin søknad om 

uttrappingstilskudd avslås fordi organisasjonen ikke er tilskuddsberettiget etter 

forskriften § 19. 

 

I forskriften § 19 heter det at "En organisasjon kan søke om uttrappingstilskudd 

når den har mottatt nasjonal grunnstøtte jf §§ 13 og 14 i de tre foregående 

tilskuddsår, men ikke lenger oppfyller kravene til a) antall tellende medlemmer, 

b) antall tellende lokallag eller c) antall fylker med tellende lokallag". MA-U 

mottok etableringstilskudd i årene 2015, 2016 og 2017, og har dermed ikke 

mottatt nasjonal grunnstøtte etter forskriftens §§ 13 eller 14 disse årene. Dermed 

kan MA-U ikke motta uttrappingstilskudd etter § 19. 

 

MA-U har søkt om uttrappingstilskudd etter forskriften § 19 for tilskuddsåret 

2018 fordi de ikke har minst 5 fylker med tellende lokallag i grunnlagsåret 2016. 

Det skal også bemerkes at MA-U har oppgitt 497 tellende medlemmer, som er 

mindre enn kravet på 700 tellende medlemmer i forskriften § 13 første ledd 

bokstav g). 
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3.34 Natur og Ungdom (NU) 

 

Vedtak: Natur og Ungdom (NU) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2018. 

 

NU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

3.35 Aktivitetsklubben (AK) 

 

Vedtak:  Noregs Ungdomslag (NU) får tilskot etter føresegna §13 for tilskotsåret 2018. 

 

NU får bonuspoeng for jamstilling i styret og for delen av unge i styret, sjå 

føresegna § 16 tredje ledd bokstavane a) og b). NU får ikkje bonuspoeng for 

delen av teljande medlemmar og sjølvstende då delen av teljande medlemar er 

under 50 %, sjå føresegna § 16 tredje ledd bokstavane c) og d). 

 

3.36 Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening (NAYO) 

 

Vedtak: Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening (NAYO) gis tilskudd etter forskriften 

§ 14 for tilskuddsåret 2018. 

 

NAYO får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene b), c) 

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

minimum 40 % av hvert kjønn i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd 

bokstav a).  

 

NAYO har lagt ved årsrapporter for sine lokallag. I årsrapporten for NAYO 

Bergen er det ikke skrevet noe om medlemsrettet aktivitet for lokallaget og i 

årsrapporten for NAYO Oslo står det bare "Se Årsrapport" uten at denne er 

vedlagt. Disse to årsrapportene kan dermed ikke godkjennes i henhold til 

forskriften § 10 hvor det heter at "Det må fremgå av årsrapporten hva slags 

aktivitet som er gjennomført for medlemmene i grunnlagsåret (...)". 

Fordelingsutvalget underkjenner dermed lokallagene i Bergen og Oslo, og 

NAYOs beregningsgrunnlag reduseres fra 6 tellende lokallag i 5 fylker til 4 

tellende lokallag i 4 fylker. 

 

Fordelingsutvalget merker seg at organisasjonen hadde et underskudd i 2016 

som gjorde at egenkapitalen gikk tapt, og at organisasjonen hadde en negativ 

egenkapital. Utvalget ber derfor om at NAYO sender inn det reviderte 

årsregnskapet for 2017 og budsjettet for 2018 innen 1. juni i år. 

 

3.37 Norges Blindeforbunds Ungdom (NBFU) 

 

Vedtak:  Norges Blindeforbunds Ungdom (NBFU) gis tilskudd etter forskriften § 14 for 

tilskuddsåret 2018. 
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NBFU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

Fordelingsutvalget vil bemerke at NBFUs revisor ikke benevner årsresultatet for 

grunnlagsåret i sin revisjonsberetning. For Fordelingsutvalget er det ønskelig at 

NBFU ber revisor om å gjøre dette fra og med revisjonsberetningen for 

årsregnskapet 2017. 

 

3.38 Norges Døveforbund (NDF) 

 

Vedtak: Norges Døveforbund (NDF) gis tilskudd etter forskriften § 14 for tilskuddsåret 

2018. 

 

NDF får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon i styret 

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

sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). NDF får heller 

ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer eller selvstendighet siden det 

ikke er minst 50 % tellende medlemmer i organisasjonen, se forskriften § 16 

tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

Fordelingsutvalget vil bemerke at NDFs revisor ikke benevner årsresultatet for 

grunnlagsåret i sin revisjonsberetning. For Fordelingsutvalget er det ønskelig at 

NDF ber revisor om å gjøre dette fra og med revisjonsberetningen for 

årsregnskapet 2017. 

 

3.39 Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) 

 

Vedtak:  Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) gis tilskudd etter forskriften § 14 

for tilskuddsåret 2018. 

 

NHFU får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene b), c) 

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

minimum 40 % av hvert kjønn i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd 

bokstav a). 

 

3.40 Norges KFUK-KFUM (N KFUK-M) 

 

Vedtak: Norges KFUK-KFUM (N KFUK-M) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2018. 

 

N KFUK-M får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a), c) 

og d). N KFUK-M får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden 

det ikke er mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje 

ledd bokstav b). 
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3.41 Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS) 

 

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

forskriften § 13 for tilskuddsåret 2018. 

 

NKSS får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

3.42 Norges Livredningsselskap (NLS) 

 

Vedtak: Norges Livredningsselskap (NLS) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2018. 

 

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

selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a), c) og d). NLS får 

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

50 % under 27 år i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd bokstav b).  

 

NLS tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

3.43 Norges Unge Katolikker (NUK) 

 

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

tilskuddsåret 2018. 

 

NUK får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

3.44 Norsk Cøliakiforening (NCF) 

 

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

2018. 

 

NCF får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, se forskriften § 16 tredje ledd 

bokstavene a). NCF får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret 

siden det ikke er mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, se forskriften § 16 

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

medlemmer eller selvstendighet siden det ikke er minst 50 % tellende 

medlemmer i organisasjonen, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

3.13 Norsk Cøliakiforenings ungdom 

 

Vedtak:  Norsk Cøliakiforenings Ungdom (NCFU) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2018. 
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NCFU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

Sak 4 – Møtedatoer for første halvår 2018 

 

Vedtak: Neste tre møtene blir: 

 

 22. januar kl. 12.00 – 16.00 

 1. februar kl. 12.00 – 15.00  

 5. mars kl. 9.00 – 13.00. 

 

Sak 5 - Eventuelt  

 

Det var ingen saker til eventuelt.  

 

 

Ved protokollen: 

 

      

Carl F. Gjerdrum    

seniorrådgiver   

 

 

Protokollen godkjennes: 

 

 

Kirsti Marie Stokkeland    

leder 

 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2018: 

2. møte mandag 22.1.18 kl. 12.00 – 16.00. møterom Videorommet (4. etg) 

3. møte torsdag 1.2.18 kl. 12.00 – 15.00. møterom 5 (7. etg) 

4. møte mandag 5.3.18 kl. 9.00 – 13.00. møterom 4 (7. etg) 

 

 

Møtene for Fordelingsutvalget holdes i Bufdirs lokaler i Stensberggata 27.  

 

Neste tertialmøte med BLD avholdes mandag 5.3.2018 kl. 13.00. 

Tertialmøtene avholdes i Akersgata 59 (R5). 


