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*Du må ha levert årsrapport for å kunne søke om kretsmidler 

Søknad om kretstilskudd 2019
Frist: Siste frist for å søke om kretsstøtte er 1. mai. Nyetablerte kretser kan søke etter dette, men utbetalingen vil da 
reduseres med 50 %. Alle kretsene er underlagt Ungdom og Fritids lover og skal benytte midlene til å styrke 
samarbeidet.  

Søkeprosedyre:  
Årsmøte: Kretsene skal avholde et årsmøte innen utgangen av februar hvert år. Under årsmøtet skal dere behandle 
regnskap fra foregående år og sette opp et budsjett for hva kretsmidlene skal brukes til for kommende år. Er kretsen 
nyoppstartet kan formålet bestemmes av kretsstyret. Les mer om hva årsmøtet skal behandle i punkt §22.9 i våre 
lover. 

Årsrapport: Kretsstyret plikter å sende referat fra årsmøtet med fjorårets regnskap innen utgangen av mars. 
Kretsmidler kan søkes om etter at referat fra årsmøtet og regnskap er sendt Ungdom og Fritids sekretariat. Hvis 
dere ikke har brukt opp alle pengene fra tidligere må dette også komme frem i regnskapet. Les mer om dette under 
§22.13 i våre lover.

Utregning: Ungdom og Fritid deler ut kretsmidler til kretsarbeid. Ungdom og Fritid ønsker med dette å bidra til større 
aktivitet i kretsene, som eksempelvis kurs og klubbtreff i regi av kretsen lokalt. Modellen for fordeling av kretsstøtte 
ser slik ut: 

2-3 klubber: kr. 5000 4-5 klubber: kr. 8000 6-8 klubber: kr. 10000 9+ klubber: kr. 12000 

Vi søker om kretstilskudd på totalt kr: ___________ Antall klubber i kretsen:__________________   
Ikke søk utover det som vil brukes i 2019. Dere må også bruke opp penger dere eventuelt har igjen fra i fjor.  

Kretsnavn: ________________________________________________________________________ 
Støtten ønskes utbetalt til kontonummer: _____________________________________________ 

med følgende merknad: ____________________________________________________________ 

Kontoeier 1: _______________________________________________________________________ 

Kontoeier 2: _______________________________________________________________________ 
* Minst to personer må ha fullmakt til kontoen. 

Dere disponerer midlene gjennom hele året. Kretsen plikter å sende Ungdom og Fritid regnskap for bruk av disse 
midlene innen 1. april 2020 (årsrapport). Dersom kretsen blir oppløst skal pengene tilbakeføres til Ungdom og Fritid. 
Man vil ikke få utbetalt kretsmidler før man har sendt inn rapport for tidligere år. 

Vi har lest ungdom og Fritids lover og vil bruke pengene i henhold til retningslinjer (sett kryss). 
Vi har levert fjorårets rapport for bruk av kretsmidler (sett kryss).  

Navn på ansvarlig (skriv med blokkbokstaver): ________________________________________ 

Telefon: _____________________________ E-post:_____________________________________ 

Opplysningene som er gitt er korrekte og skal benyttes. 
 ________________________________ 
Signatur    
 _________________________________   
Sted og dato 

Send skjemaet digitalt til: post@ungogfri.no. Pr. post: Ungdom og Fritid, Postboks 9024 Grønland, 0133 Oslo 

http://www.ungogfri.no/no/Om_oss/Lover/
mailto:post@ungogfri.no


Utdrag fra Ungdom og Fritids lover 

22 Kretsene 
22.1 Kretsens skal ivareta medlemmenes interesser, og organisere aktivitet lokalt. 

22.2. En krets skal bestå av medlemstiltak fra minimum to kommuner eller bydeler med egne 
bydelsadministrasjoner. Et tiltak kan bare være medlem av én krets. Svalbard innrømmes samme rettigheter som en 
krets. 

22.3 Kretsen er bundet av Ungdom og Fritids lover. 

22.4 Årsmøtet er kretsens høyeste organ. 

22.5 Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar hvert år. Årsmøtet innkalles med én måneds varsel. 

22.6 Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. 

22.7 Dagsorden med sakspapirer sendes kretsens medlemmer senest 1 uke før Årsmøtet. 

22.8 Til Årsmøtet kan hvert tiltak stille med 2 stemmeberettigede (2 stemmer), hvorav minst én må være ungdom. 

22.9 Årsmøtet skal behandle: 

• Styrets beretning
• Regnskap fra foregående år
• Budsjett
• Valg av kretsstyre og delegater
• Saker kretsstyret fremmer
• Innkomne saker

22.10. Kretsen ledes av et styre valgt av Årsmøtet og skal bestå av: 

• Minst tre personer
• Minst 50 % ungdom

22.11 Avstemminger på årsmøte skjer i henhold til §10 

22.12 Årsmøtet velger to utsendinger til Landsting og Stormøte, en voksen og en ungdom. 

22.13 Kretsstyret plikter å sende referat fra årsmøtet og regnskap til Sentralstyret og medlemstiltakene i kretsen 
innen utgangen av mars. 

22.14 Kontrollkomiteen kan be om at originalbilag forelegges før regnskap godkjennes. 

22.15 Kretsmidler kan søkes om etter at referat fra årsmøtet og regnskap er sendt Ungdom og Fritids sekretariat. 

22.16 Midler til fordeling vedtas av Landstinget som avgjør hvor stor del av kontingenten som tilbakeføres til 
kretsene. 

Les lovene i sin helhet her: https://www.ungdomogfritid.no/ungdom-og-fritid/Lover/ 
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