Vedtatt av Humanistisk Ungdoms sentralstyre 29.01.17

Retningslinjer for HU-fondet
Om HU-fondet
HU-fondet er basert på penger fra støtteordningen Frifond Organisasjon som
forvaltes av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Pengene
kan kun brukes på lokal aktivitet. Humanistisk Ungdom har anledning til og tar
5% av midlene til administrasjon. Midlene mottas fra LNU på sommeren, men
Humanistisk Ungdom forskutterer før det.
Midler fra Frifond Organisasjon skal ikke:
- disponeres av sentralleddet og/eller mellomliggende lag.
- brukes til å lønne ansatte
- brukes til innsamlingsaktivitet
- brukes til å bygge egenkapital
- brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet
- brukes til innkjøp av rusmidler
Retningslinjene gjøres kjent for lokallagene primært gjennom nettsider og
skolering.

Formål
HU-fondet skal gi penger til jevnlig lokal aktivitet i lokalmiljøet hvor
hovedtyngden av medlemmene bor. Lokallag må ha mer enn årsmøte og én
aktivitet for å ha jevnlig aktivitet.

Inndeling
Driftsstøtte fordeles likt til alle lokallag og ligger på 2000 NOK. Støtten deles ut
etter HU har mottatt midlene fra LNU.
Aktivitetsmidler tildeles etter søknad og er hovedmåten å motta midler fra HUfondet.
Oppstartsmidler tildeles nystiftede lokallag og ligger på 2000 NOK.
Jul-midler er penger som ikke er utdelt innen 10.12 som fordeles flatt på alle
lokallag.

Søknadsprosess
Adgang til å søke
Det kreves at følgende dokumenter er levert for å motta midler:
- Årsrapport foregående år
- Regnskap foregående år
- Årsmøteprotokoll inneværende år
- Rapportering forgående år
Arbeidsutvalget kan i særskilte tilfeller vedta unntak.
Midler fra tidligere år må være oppbrukt før nye midler kan tildeles.
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Hvordan søke
Søknad skjer gjennom skjema som anvist av sentralleddet i Humanistisk
Ungdom.
Behandling
Økonomileder kan behandle søknader frem til et lokallag er tildelt 10 000 kr.
Arbeidsutvalget kan tildele penger frem til det er gitt 50 000 kr til et lokallag. Når
lokallag krysser over 50 000 kr behandles søknaden av Sentralstyret.
Søknader behandles fortløpende fra HU-fondet åpner til det stenger i desember.
Behandling kan ta opptil 3 uker. Behandling tar som regel lengre tid om
søknaden må behandles av et høyere ledd eller under ferieavvikling.
Utbetaling
Utbetaling skjer fortest mulig etter vedtak er fattet. Utbetaling vil som regel ta
lengre tid når HU forskutterer midler.
Klage
Dersom et lokallag har søkt om midler og disse ikke har blitt innvilget, har
lokallaget rett til å sende inn klage innen 14 dager etter avslag. Sentralstyret vil
behandle klagen ved første anledning etter at klagen er mottatt.

Kontroll av midler
Sentralleddet er pliktig å følge opp bruken av midlene mottatt fra Frifond
Organisasjon. Hovedsakelig gjøres dette gjennom rapporter mottatt fra
lokallagene som gjør rede for bruken. Slike rapporter bør inneholde bilder av
aktivitetene. Sentralleddet skal også motta årsregnskap fra lokallag.

Frister
Midler mottatt fra HU-fondet bør helst være bruk og rapportert for senest innen
utgangen av april året etter.
Innen utgangen av juni skal midler være brukt og rapport for.
I løpet av juli vil eventuelle midler som ikke allerede er returnert trekkes tilbake
av sentralleddet.

Nedleggelse av lokallag
Når et lokallag blir lagt ned, vil midlene umiddelbart bli trukket tilbake til
sentralleddet. Eventuelle Frifondmidler som ikke er brukt behandles i samråd
med LNU. LNU er positive til viderefordeling til andre lokallag. Midler som ikke er
Frifond, tilhører nå HU sentralt.
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