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PROTOKOLL 

FRA 2. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2018 
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TID: 12.00 – 15.00 

STED: Stensberggata 27 

 

Ref. nr. 2013/65007 

 

Tilstede 

Kirsti Marie Stokkeland 

Lasse Birkeland  

Bodil Rake Lystrup 

Jonas Wasa Amin Farshchian 

Signe Lindbråten 

 

Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent) 

 

Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2018 – tilskuddsberettigelse 

 

1.1 4H Norge (N4H) 

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

 

Vedtak:  4H Norge (N4H) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2017. 

 

N4H får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

1.2 ADHD Norge (ADHD) 

 

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

 

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

bokstav a). ADHD 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). ADHD 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). 

 

1.3 AKKS Norge (AKKS) 

 

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

 

AKKS får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se 

forskriften § 16 tredje ledd bokstavene c) og d).  AKKS 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). 

 

1.4 Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter (APTK) 

 

Vedtak: Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter (APTK) gis tilskudd etter forskriften § 13 

for tilskuddsåret 2018. 

 

APTK får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

1.5 Blå Kors Norge (BKN) 

 

Vedtak: Blå Kors Norge (BKN) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2018. 

 

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

bokstav a).  BKN 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). BKN 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). 

 

BKN tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.6 Brunstad Ungdomsklubb (BUK) 

 

Vedtak:  Brunstad Ungdomsklubb (BUK) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2018. 

 

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

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

 

1.7 De Frie Evangeliske Forsamlinger UNG (DFEF UNG) 

 

Vedtak:  De Frie Evangeliske Forsamlinger UNG (DFEF UNG) gis tilskudd etter 

forskriften § 13 for tilskuddsåret 2018. 

 

DFEF UNG får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

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

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

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

bokstavene a). 
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1.8 Framfylkingen - LOs barne- og familieorganisasjon (FRAM) 

 

Vedtak:  Framfylkingen (Fram) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2018. 

 

Fram får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

1.9 Frelsesarmeens barn og unge (FABU) 

 

Vedtak:  Frelsesarmeens barn og unge (FABU) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2018. 

 

FABU får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

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

og d). FABU 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).  

 

FABU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.10 Frikirkens barn og unge (FRIBU) 

 

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

tilskuddsåret 2018. 

 

FRIBU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

FRIBU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.11 Hyperion - Norsk Forbund for fantastiske fritidsinteresser (N4F) 

 

Vedtak:  Hyperion - Norsk Forbund for fantastiske fritidsinteresser (N4F) gis tilskudd 

etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2018. 

 

N4F får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

1.12 Juvente (JUV) 

 

Vedtak:  Juvente får uttrappingstilskudd etter forskriften § 19 for tilskuddsåret 2018.  
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Etter forskriften § 20 skal tilskuddet settes til halvparten av organisasjonens 

tilskudd foregående år. Juvente fikk i 2017 tilskudd på kr. 757 005. Halvparten 

av dette utgjør kr 378 503. 

 

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

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

 

Fordelingsutvalget vil bemerke at Juvente ikke har ført opp tilskuddet fra FUV 

for 2016 slik at dette kommer klart frem, se forskriften § 30 andre ledd bokstav 

a). Juvente har en egen post som heter Grunntilskudd, men denne posten er mye 

høyere enn tilskuddet gitt fra utvalget, og utvalget antar da at dette er en kobling 

av flere tilskudd. Utvalget ber derfor om at Juvente fører tilskuddet på en korrekt 

måte i regnskapet eller notene fra og med regnskapsåret 2017, og at Juvente 

sender inn en attest fra revisor på at det korrekte tilskuddet er mottatt og bokført 

i grunnlagsåret. Attesten må sendes utvalget innen 1. juni i år. 

 

1.13 Norges Astma- og allergiforbund (NAAF) 

 

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

tilskuddsåret 2018. 

 

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

bokstav a). NAAF 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). NAAF 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). 

 

1.14 Norges Bygdeungdomslag (NBU)  

 

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

tilskuddsåret 2018. 

 

NBU får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

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

og d). NBU 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). 

 

1.15 Norges Husflidslag (NH)  

 

Vedtak: Norges Husflidslag (NH) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 

2018. 

 

NH 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). NH får heller 
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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). 

 

1.16 Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF)  

 

Vedtak: Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2018. 

 

NJFF 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). NJFF 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). 

 

1.17 Norges KFUK-KFUM Speidere (KM-Sp) 

 

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

tilskuddsåret 2018. 

 

KM-Sp får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

1.18 Norges Musikkorpsforbund (NMF) 

 

Vedtak: Norges Musikkorpsforbund (NMF) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2018. 

 

NMF får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se 

forskriften § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). NMF  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). 

 

1.19 Norges Røde Kors (RK) 

 

Vedtak:  Norge Røde Kors (RK) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2018. 

 

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

bokstav a).  RK 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). RK 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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1.20 Norges Speiderforbund (NFS) 

 

Vedtak:  Norges Speiderforbund (NFS) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 

2018. 

 

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

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

 

NSF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

Fordelingsutvalget vil bemerke at NSFs revisor ikke benevner årsresultatet for 

grunnlagsåret i sin revisjonsberetning. For Fordelingsutvalget er det ønskelig at 

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

årsregnskapet 2017. 

 

1.21 Norsk Epilepsiforbund (NEF) 

 

Vedtak: Norsk Epilepsiforbund (NEF) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 

2018. 

 

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

bokstav a). NEF 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). NEF 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). 

 

NEF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

Fordelingsutvalget vil bemerke at siden NEF har færre enn 50 % tellende 

medlemmer må organisasjonen ha et eget styre for barne- og ungdomsarbeidet, 

se forskriften § 13 første ledd bokstav e). Som NEF skriver i kommentarene til 

søknaden kan dette ivaretas av styret i NEFU. Det er viktig at dette styret 

fremgår enten av NEFs årsmelding eller omtales i en egen årsmelding for NEFU. 

Dersom dere ikke lager en egen årsmelding for NEFU må dere også omtale 

barne- og ungdomsarbeidet i NEF i årsmeldingen til NEF, se forskriften § 13 

første ledd bokstav j).  

 

1.22 Norsk Folkehjelp (NF) 

 

Vedtak:  Norsk Folkehjelp (NF) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2018. 

 

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

bokstav a). NF 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). NF får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer eller 
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selvstendighet siden det ikke er minst 50 % tellende medlemmer i 

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

 

1.23 Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom (EDS) 

 

Vedtak:  Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom (EDS) gis tilskudd etter forskriften § 

14 for tilskuddsåret 2018. 

 

EDS 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). EDS 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).  

 

EDS tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.24 Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (NORILCO) 

 

Vedtak:  Norsk Forening for Stomi- og reservoaropererte (NORILCO) gis tilskudd etter 

forskriften § 14 for tilskuddsåret 2018. 

 

NORILCO får bonuspoeng for kjønnsbalanse, se forskriften § 16 tredje ledd 

bokstav a). NORILCO 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). NORILCO 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). 

 

1.25 Norsk Luthersk Misjonssamband Ung (NLM-UNG) 

 

Vedtak: Norsk Luthersk Misjonssamband Ung (NLM-UNG) gis tilskudd etter forskriften 

§ 13 for tilskuddsåret 2018. 

 

NLM-UNG får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, 

se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). NLM-UNG 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).  

 

Fordelingsutvalget vil bemerke at NLM UNGs revisor ikke benevner 

årsresultatet for grunnlagsåret i sin revisjonsberetning. For Fordelingsutvalget er 

det ønskelig at NLM UNG ber revisor om å gjøre dette fra og med 

revisjonsberetningen for årsregnskapet 2017. 
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1.26 Norsk Målungdom (NMU) 

 

Vedtak:  Norsk Målungdom (NMU) får tilskot etter føresegna § 13 for tilskotsåret 2018. 

 

NMU får bonuspoeng for jamstilling og delen av unge i styret, delen av teljande 

medlemmer og sjølvstende, sjå føresegna § 16 tredje ledd bokstavane a), b), c) 

og d). 

 

1.27 Norsk Proteinintoleranse Forening (NPIF) 

 

Vedtak: Norsk Proteinintoleranse Forening (NPIF) gis tilskudd etter forskriften § 14 for 

tilskuddsåret 2018. 

 

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

bokstav a). NPIF 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). NPIF 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 det er et krav om at organisasjoner som har 

mindre enn 50 % tellende medlemmer har et eget styre for barne- og 

ungdomsarbeidet i organisasjonen. NPIF hadde ikke det i 2016, og 

Fordelingsutvalget setter som krav for at NPIF skal få tilskudd i tilskuddsåret 

2019 at organisasjonen hadde eget styre for barne- og ungdomsarbeidet i 

grunnlagsåret 2017. 

 

1.28 Norsk Tourette Forening (NTF) 

 

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

tilskuddsåret 2018. 

 

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

bokstav a). NTF 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). NTF 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). 

 

1.29 Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund (NBUF) 

 

Vedtak: Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund (NBUF) gis tilskudd etter 

forskriften § 13 for tilskuddsåret 2018. 

 

NBUF 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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1.30 Norske Samers Riksforbund (NSR) 

 

Vedtak:  Norske Samers Riksforbund (NSR) gis tilskudd etter forskriften § 14 for 

tilskuddsåret 2018. 

 

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

bokstav a). NSR 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). NSR 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). 

 

1.31 Ny Generasjon (NyG) 

 

Vedtak: Ny Generasjon (NyG) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2018. 

 

NyG får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

1.32 Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg (PBU) 

 

Vedtak:  Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg (PBU) gis tilskudd etter forskriften 

§ 13 for tilskuddsåret 2018. 

 

PBU får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se 

forskriften § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). PBU 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). 

 

1.33 PRESS - Redd Barna Ungdom (PRESS) 

 

Vedtak:  PRESS - Redd Barna Ungdom (PRESS) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2018. 

 

PRESS får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

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

og d). PRESS 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). 

 

1.34 Psoriasis- og eksemforbundet Ung (PEF UNG) 

 

Vedtak: Psoriasis- og eksemforbundet Ung (PEF UNG) gis tilskudd etter forskriften § 14 

for tilskuddsåret 2018. 
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PEF UNG får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

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

og d). PEF UNG 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). 

 

1.35 RE:ACT  

 

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

 

RE:ACT får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

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

og d). RE:ACT får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret siden det ikke er 

minimum 40 % av hvert kjønn, se forskriften § 16 tredje ledd bokstav a). 

 

1.36 Redningsselskapet (RS) 

 

Vedtak:  Redningsselskapet (RS) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2018. 

 

RS 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). RS 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 RS revisor ikke benevner årsresultatet for 

grunnlagsåret i sin revisjonsberetning. For Fordelingsutvalget er det ønskelig at 

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

årsregnskapet 2017. 

 

1.37 Senter for flerkulturell ungdom (SFFU) 

 

Vedtak: Senter for flerkulturell ungdom (SFFU) gis tilskudd etter forskriften § 14 for 

tilskuddsåret 2018. 

 

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

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

 

SFFU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.38 Skeiv Ungdom (SKU) 

 

Vedtak: Skeiv Ungdom (SKU) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2018. 
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SKU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

1.39 Skjærgårds LIVE (SgLIVE) 

 

Vedtak:  Skjærgårds LIVE (SgLIVE) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 

2018. 

 

SgLIVE får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

1.40 SPIRE 

 

Vedtak:  Spire får etableringstilskudd etter forskriften § 17 for tilskuddsåret 2018. 

 

I påvente av endelig fordeling av tilskudd til organisasjonene som har søkt om 

etableringstilskudd gis SPIRE en a-konto utbetaling på kr 125 000. 

 

FUV gjør oppmerksom på at organisasjonen kan få etableringstilskudd i 

maksimum tre år, se forskriften § 18 andre ledd. For Spire betyr det at 

organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med tilskuddsåret 2018. Spire 

må derfor oppfylle alle kravene i forskriften § 13 senest i grunnlagsåret 2017 for 

å kunne regne med å få ordinær grunnstøtte i tilskuddsåret 2019. 

 

1.41 Syvendedags Adventistkirkens barne- og ungdomsforening (SABU) 

 

Vedtak: Syvendedags Adventistkirkens barne- og ungdomsforening (SABU) gis tilskudd 

etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2018. 

 

SABU 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 SABUs revisor ikke benevner årsresultatet for 

grunnlagsåret i sin revisjonsberetning. For Fordelingsutvalget er det ønskelig at 

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

årsregnskapet 2017. 

 

1.42 Søndagsskolen Norge  

 

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

 

Søndagsskolen får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende 

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

og d). Søndagsskolen får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret 
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siden det ikke er mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, se forskriften § 16 

tredje ledd bokstav b).  

 

Fordelingsutvalget vil bemerke at Søndagsskolens revisor ikke benevner 

årsresultatet for grunnlagsåret i sin revisjonsberetning. For Fordelingsutvalget er 

det ønskelig at Søndagsskolen ber revisor om å gjøre dette fra og med 

revisjonsberetningen for årsregnskapet 2017. 

 

1.43 Ung i kor (UiK) 

 

Vedtak: Ung i kor (UIK) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2018. 

 

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

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

 

1.44 Ung Kirkesang (UKS) 

 

Vedtak: Ung Kirkesang (UKS) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2018. 

 

UKS får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

1.45 Ung Kreft 

 

Vedtak:  Unge Kreft gis tilskudd etter forskriften § 14 for tilskuddsåret 2018. 

 

Ung Kreft 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). Ung 

Kreft 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).  

 

Ung Kreft tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.46 Ungdom mot EU (UMEU) 

 

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

2018. 

 

UMEU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

UMEU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 
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1.47 Vietnamesisk barne- og ungdomsforening (VBUF) 

 

Vedtak:  Søknaden om nasjonal grunnstøtte fra Vietnamesisk barne- og ungdomsforening 

(VBUF) for tilskuddsåret 2018 avvises fordi organisasjonen ikke har sendt inn 

siste vedtatte årsmelding for organisasjonen, se forskriften § 30 andre ledd 

bokstav a).  

 

VBUF har lastet opp protokollen fra landsmøtet i 2017, men ikke den siste 

vedtatte årsmeldingen for organisasjonen. Det ble purret på årsmeldingen 27. 

desember 2017, 17. januar 2018 og 19. januar 2018. 

 

Sak 2 - Eventuelt  

 

Det var ingen saker til eventuelt.  

 

 

Ved protokollen: 

 

      

Carl F. Gjerdrum    

seniorrådgiver   

 

 

Protokollen godkjennes: 

 

 

Kirsti Marie Stokkeland    

leder 

 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2018: 

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). 


