
Kjære lokallagsleder!  

Det går raskt mot semesteravslutning for de fleste barne – og 
ungdomslag, og her kommer en viktig melding!! 
I forbindelse med at vi går mot slutten av året, vil vi minne på noen svært viktige 
formelle detaljer. Dersom laget drives med noen enkle, men viktige formaliteter 
på plass gir dette stor uttelling økonomisk både for: 

• Klubben/laget/koret deres. (frifondmidler og evt. lokal støtte)  
• Regionens økonomi (Fylkeskommunal støtte) 
• Og Acta nasjonalt (Nasjonale støtteordninger) 

I tillegg er det viktig for å synligjøre den totale størrelsen på arbeidet, og gjennom det en politisk 
påvirkningsmulighet på vegne av vår aktivitet for barn- og ungdom. 

Viktige detaljer å ha kontroll på FØR nyttår er: 

• At deltagere har betalt medlemskontingent på min. 50,- for 2020 
• At lag der 4 eller fler er fylt 15 år i 2020 (født i 2005 eller før) må ha styre valgt av og blant 

medlemmene og ha avholdt årsmøte. 
• At laget har et regnskap som synliggjør; innbetalt medlemskontingent og mottatt støtte. 
• Navn, gateadresse med husnummer og fødselsår for alle medlemmer som har betalt 

medlemskontingent (Alle Oslo-lag må ha full fødselsdato for sine medlemmer (dd.mm.åå) 

Med litt kreativitet er det mange måter en kan gjøre medlemskapet attraktivt og dermed få inn 
medlemskontingent fra flere av klubben/laget/korets brukere. Her kommer noen ideer, og vi kan hjelpe 
deg med fler.  

Medlemskontingent må registreres med hva som er betalt og av hvem, og vi må ha fullt navn, 
bostedsadresse og alder på medlemmet (for Oslolag må vi ha full fødselsdato). 
(Dette kan ikke være en del av betaling for noe annet, men medlemmer kan få 
rabatter. Med andre ord kan en ikke si at alle som er med på denne turen og 
betaler for det, er medlemmer. Men en kan gi medlemmer 100,- i rabatt og 
sette medlemskontingent til 100,- og registrere hva som er turbetaling og hva 
som er medlemskontingent.)  
 
Medlemsfordeler: Det er også lov å gi medlemmer andre fordeler. Som f.eks. gratis inngang, gratis 
konserter, gavekort i kiosken på det dobbelte av medlemskontingenten osv. Her setter bare fantasien 
grenser.  
 
Vervepremier er også et godt virkemiddel for å øke medlemsregistreringen. Her kan en lett regne på 
hva en kan gi ut av premier i forhold til hva en vil få i økt støtte. (Vervepremier er også ofte noe en kan 
få sponset av næringsliv eller andre.) 

 

 



Å ha et eget styre trenger ikke å være en stor sak, men det skal ha innflytelse på 
arbeidet og disponeringen av midler til laget. Har laget 4 eller flere medlemmer over 15 
år, annonser at dere ved neste samling vil ha et årsmøte med styrevalg, om dette ikke 
allerede er i boks. Dette kan gjøres enkelt, ring gjerne og rådfør deg med 
regionkontoret! 

All årsrapportering er nå elektronisk i Acta. Over nyttår vil dere inviteres til levere ny årsrapport. Denne 
lages på grunnlag av registrerte opplysninger i lokallagets MinSide (https://acta.profundo.no/minside), 
så dersom alle opplysninger der er riktige er det svært raskt å levere ny årsrapport. Evt. spørsmål om 
MinSide og årsrapportering kan sendes på e-post til acta@normisjon.no  

Hva kan Frifondstøtten brukes til? 
Støtten dere får fra oss sentralt (Frifond) skal gå til lokal aktivitet. Actas retningslinjer for Frifond sier at 
alle lokallag som nå har mottatt Frifondmidler, må har brukt disse innen 31. juni i kalenderåret (2021) 
etter tilskuddsåret (2020). Utgifter dere har hatt siden 1. juli 2020 kan også dekkes av Frifond-støtten. 
Det er ikke anledning til å bruke midlene til: 1. Å bygge egenkapital, 2. Innsamlingsaktivitet, 3. Bruk uten 
for Norge, 4. Lønning av ansatte. Støtten kan heller ikke brukes til å betale lokallagskontingenten til 
Acta. Ut over dette kan pengene brukes til all lokal aktivitet. 

Har dere skulte utgifter? 
Mange lokallag har en del utgifter som ikke synliggjøres i lagets regnskap. Mange av Actas lag støttes 
med gratis husleie, utstyr og evt. mat fra forsamlinger eller menigheter. Om dere har behov for og 
synligjøre lagets utgifter er det en mulighet at laget betaler for husleie eller lignende og eventuelt heller 
får støtte av forsamlingen/menigheten i form av gaver, tilskudd, ansattes hjelp osv. 
 
Hvor mye får dere i frifondstøtte? Noen fylker og kommuner har også støtte ordninger basert på 
medlemstall.  
Men alle godkjente lag vil få: (Med forbehold om tildeling på dagens nivå) 

• 2000,- i grunnstøtte 
• Ca. 200,- pr person i støtte* i nasjonale støtte (frifond) 
• Alle lag kan søke inntil 15.000,- i frifond prosjektstøtte 
• Nye lag vil kunne få 5.000,- i oppstartstøtte, ved minimum 5 betalende medlemmer. 

(*Støtte pr medlem pr år vil variere fra år til år ut fra antall som søker totalt i ordningen, politisk bevilget ramme og fordeling.) 

Jeg håper dere vil gjøre en innsats slik at vi sammen kan få den støtten vi som organisasjon og den 
lokale aktiviteten er avhengig av. Dette er en viktig dugnad for flere ledd av organisasjonen vår! 

Det er viktig å sjekke opp formalitetene nå – etter 31.12.20 er det for sent å påvirke støttegrunnlaget 
for 2020.  

Ta gjerne kontakt om vi kan bistå – vi vil stille opp så mye vi kan frem til nyttår på dette! 

Hilsen 
Jostein Larsen 
Administrasjonsleder i Acta 
E-post: jostein.larsen@normisjon.no 
Tlf: 990 27 992 


