PROTOKOLL
FRA 2. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2021

DATO: 25. januar 2021
TID: 09.00 – 10.00
STED: Zoom
Ref. nr. 2013/65007
Deltakende
Kirsti Marie Stokkeland
Lasse Birkeland
Lars Tore Flåten
Qasim Bhatti
Signe Lindbråten
Agnes Skagemo
Adrian Kjølø Tollefsen
Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent)
Joakim Berntson Aase (sekretariatet) (referent)

Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2021 – tilskuddsberettigelse
1.1 En dråpe av glede
Vedtak:

Søknaden om nasjonal grunnstøtte til En dråpe av glede avslås fordi
organisasjonen ikke tilfredsstiller kravet i forskriften § 17 andre ledd bokstav g)
om at organisasjonen i grunnlagsåret må ha minst to tellende lokallag i to fylker.
I en e-post til Fordelingsutvalgets sekretariat datert 19.1.2021 skriver daglig leder
i organisasjonen at de ikke hadde tellende lokallag i grunnlagsåret 2020.
Organisasjonen er dermed ikke tilskuddsberettiget i tilskuddsåret 2021.

1.2 Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening
Vedtak:

Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening (NAYO) får uttrappingstilskudd etter
forskriften § 19 for tilskuddsåret 2021 fordi organisasjonen har færre enn 100
tellende medlemmer i grunnlagsåret 2019.
NAYO søker om tilskudd etter forskriften § 14 hvor kravet til antall tellende
medlemmer er 100, se forskriften § 14 første ledd bokstav a). I søknaden skriver
organisasjonen at de har 7 tellende medlemmer, og organisasjonen tilfredsstiller
dermed ikke kravet om tilskuddsberettigelse.

1

I henhold til forskriften § 19 kan en organisasjon søke om uttrappingstilskudd når
den har mottatt nasjonal grunnstøtte jf. § 13 eller § 14 i de tre foregående
tilskuddsår, men ikke lenger oppfyller kravene til antall tellende medlemmer,
antall tellende lokallag eller antall fylker med tellende lokallag. NAYO fikk
nasjonal grunnstøtte i tilskuddsårene 2018, 2019 og 2020 og tilfredsstiller dermed
kravet til å motta uttrappingstilskudd.
Etter forskriften § 20 skal uttrappingstilskuddet settes til halvparten av
organisasjonens tilskudd foregående år. NAYO fikk i 2020 tilskudd på kr. 251
334. Halvparten av dette utgjør kr. 125 667.
Utvalget gjør oppmerksom på at uttrappingstilskudd kan gis for inntil tre år
innenfor en periode på maksimalt syv år, se forskriften § 20.
1.3 Youth Atlantic Treaty Association Norway
Vedtak:

Søknaden om tilskudd til Youth Atlantic Treaty Association Norge (Yata Norge)
avslås fordi organisasjonen ikke har minimum 300 tellende medlemmer i
grunnlagsårene 2019 eller 2020 og dermed ikke tilfredsstiller kravet i forskriften
§ 17 andre ledd bokstav.
Yata Norge søker om etableringstilskudd etter forskriften § 17.
Fordelingsutvalgets sekretariat gjennomførte en kontroll av beregningsgrunnlaget
til organisasjonen 19. januar 2021. I den forbindelse viste det seg at
organisasjonen kun hadde 193 tellende medlemmer (betalende medlemmer under
26 år, jf. forskriften § 6) i grunnlagsåret 2020 og 209 tellende medlemmer i
grunnlagsåret 2019. Organisasjonen har dermed ikke nok tellende medlemmer
etter forskriften § 17 andre ledd bokstav f) og er ikke tilskuddsberettiget for
tilskuddsåret 2021.

Sak 2 – Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

Ved protokollen:
Carl F. Gjerdrum
seniorrådgiver
Joakim Berntson Aase
rådgiver
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Protokollen godkjennes:

Kirsti Stokkeland
leder

Møteplan for Fordelingsutvalget 2021:
3. møte mandag 15.02.21 kl. 09.00-12.30, møtested blir bestemt senere
4. møte fredag 12.03.21 kl. 09.00-13.00, møtested blir bestemt
Møtene for Fordelingsutvalget holdes i Bufdirs lokaler i Fredrik Selmers vei 3, hvis ikke noe
annet blir bestemt.
Neste halvårsmøte med BFD avholdes ***dag **.**.20** kl. **.00.
Halvårsmøtene avholdes i Akersgata 59 (R5).
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