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Respondent



22

Anonym



26:39
Tid til å fullføre



Deres kontaktinformasjon
1. Navn på virksomheten *
Hyperion - Norsk Forbund For Fantastiske Fritidsinteresser

2. Organisasjonsnummeret til deres virksomhet
984302320

3. Kontaktperson i virksomheten *
Felix Volpe

4. Epostadresse til kontaktperson i virksomheten *
felix@n4f.no

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser
5. §1-1 Formål
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6. §1-2 Tilskuddsformer

7. §1-3 Kriterier for måloppnåelse

8. §1-4 Opplysningsplikt

9. §1-5 Dispensasjon

Kapittel 2 - Definisjoner
10. §2-1 Tellende medlem

11. §2-2 Medlem
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12. §2-3 Kontingent
Endringen kan tolkes som at det lar seg muliggjøre å betale for medlemskontingent for to år
av gangen så lenge dette er gjort i andre halvdel av det første av grunnlagsårene. Da det er
en ønsket mulighet for flere av Hyperions foreninger å kunne kreve inn
medlemskontingenter og administrere medlemslister i siste halvår av et kalenderår da mye
av aktiviteten foregår på vårhalvåret ser vi på dette som et godt forslag til endring.

13. §2-4 Tellende lokallag
Forslaget er godt for å stadfeste gjeldende praksis så sant ikke den nye ordlyden
ekskluderer aktivitet tilknyttet vedtektsfestede møter, eksempelvis sosiale sammenkomster
eller skoleringer i forkant av et representantskap.

14. §2-5 Årsrapport

15. §2-6 Definisjoner og krav vedrørende kurs
Først og fremst er forslaget om å forenkle pedagogisk innhold og klokketimer veldig
velkomment. Dette gjør planlegging og rapportering av kurs mye mer oversiktlig og lettvint,
og vil kunne senke terskelen for gjennomføring. Videre er forslaget om å endre tellende
medlemmer til tellende deltakere i all hovedsak godt. Allikevel må potensialet for
dobbelrapportering og tvist i fordeling av tellende medlemmer kommenteres. Om et
tellende medlem er organisert i flere organisasjoner som samarbeider med ett eller flere
kurs i samme grunnlagsår vil det både kunne skape problematikk innbyrdes, men også
dobbelrapportering. Avslutningsvis mener vi harmonisering med krav om antall fylker og
regionsreform et godt forslag. Vi erfarer også at LNU ønsker å fjerne kurskriteriet. Vi viser
vår støtte til at om en slik endring skal vurderes må det en egen høringsrunde til.

16. §2-7 Sentralstyrets sammensetning
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17. §2-8 Andre definisjoner

Kapittel 3 - Dokumentasjon
18. §3-1 Generelt om dokumentasjon

19. §3-2 Dokumentasjon av medlemstall

20. §3-3 Dokumentasjon av tellende lokallag
God presisering av bestemmelsen, men endringen vil resultere i omfattende arbeid for
innhentning av vedtekter fra samtlige underledd for fullstendig oversikt.

21. §3-4 Dokumentasjon av kurs

22. §3-5 Dokumentasjon av sentralstyrets sammensetning

23. §3-6 Dokumentasjon av internasjonale aktiviteter
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Kapittel 4 - Inngangskriterier for nasjonal grunnstøtte
24. §4-1 Kriterier en søker må oppfylle for å kunne få tilskudd
Kravet om å ha eksistert i to år for å motta tilskudd er meget godt, men unntaket som
beskrives i forslaget er tvetydig. På den ene siden kan det tolkes som at organisasjoner som
har skilt seg ut fra en moderorganisasjon er unntatt kravet om å ha eksistert i to år og kan
basere seg på de to foregående grunnlagsårene i søknad. På den andre siden kan det tolkes
som at organisasjoner som har skilt seg ut fra en moderorganisasjon er nødt til å eksistere
selvstendig i to år etter å ha blitt skilt ut og ikke kan medregne de to foregående år som
grunnlagsår. Tolkningen av forslaget vil ha stor påvirkning på hvorvidt endringene foreslått i
§4-2 er å anse som gode eller ikke. Mer tydeliggjøres i neste svar. Forslag til ny ordlyd: b) ha
eksistert i minst 2 år fra stiftelsestidspunktet. Om en organisasjon skilles ut fra en
moderorganisasjon som allerede mottar tilskudd gjennom denne tilskuddsordningen må
organisasjonen kunne vise til medlemslister for 2 år som oppfyller §4-2. Fordeling av
tellende medlemmer i grunnlagsår skjer etter avtale med moderorganisasjonen. Dersom en
organisasjon som mottar tilskudd fra denne tilskuddsordningen slår seg sammen med andre
organisasjoner må organisasjonen kunne vise frem stiftelsesdokument eller dokumentasjon
på fusjon og eksempler på aktiviteter som er gjennomført i organisasjonen. Utover eget
forslag til ordlyd støtter vi LNUs presisering på punktet vedrørende voksorganisasjoner

25. §4-2 Størrelsen på organisasjoner som kan få tilskudd
Dersom en endring på inngangskravet reduseres til 100 tellende medlemmer sammen med
en tolkning av endring i §4-1 av at organisasjoner som skilles ut kun trenger
stiftelsesdokument og dokumentasjon på aktivitet anser vi det som en incentivering av
oppsplittelse av etablerte organisasjoner fremfor bedre rammer for nyetableringer. LNUs
foreslåtte kompromiss på 200 medlemmer i mer enn én landsdel oppleves heller ikke
betryggende for beskrevet problematikk. Lavere inngangskrav til antall tellende medlemmer
for å søke støtteordningen i seg selv er veldig fint, da det er flere som har gitt
tilbakemelding på at 700 tellende medlemmer fra 5 fylker er i overkant mye. Men å gå så
lavt som 100/200 tellende medlemmer vil kunne tappe et svært begrenset antall
menneskers anledning til å drive med reell frivillighet om til å drive med økonomi og
administrasjon. Dette vil etter all forventning gå utover tilbudet organisasjonene gir til sine
medlemmer. Slik forslaget til endring foreligger nå vil man potensielt se en disproporsjonal
vekst av organisasjoner i forhold til tellende medlemmer på bekostning av etablerte
organisasjoner, fremfor det vi opplever er intensjonen for endring nemlig å imøtekomme en
tilbakemelding om for høye krav. Hyperion mener derfor heller at tolkningen av begrenset
rekrutteringsgrunnlag må utvides og at om det skal gjøres en endring i inngangskrav på
antall medlemmer må det gjøres lavere, ikke lavt. Om dagens grunntall eksempelvis
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reduseres til 500 vil flere organisasjoner innlemmes uten at man incentiverer løsrivelse i
etablerte organisasjoner.

26. §4-3 Organisasjoner som ikke kan få tilskudd

Kapittel 5 - Utmålingskriterier for nasjonal grunnstøtte
27. §5-1 Innholdet i nasjonal grunnstøtte

28. §5-2 Basistilskuddets størrelse

29. §5-3 Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier

Kapittel 6 - Uttrappingstilskudd
30. §6-1 Uttrappingstilskudd
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31. §6-2 Utmåling av uttrappingstilskudd

Kapittel 7 - Internasjonal grunnstøtte
32. §7-1 Hvem som kan gis grunnstøtte til internasjonalt arbeid

33. §7-2 Poenggivende aktiviteter

34. §7-3 Vekting og poengberegning

Kapittel 8 - Krav til søknad og revisjon
35. §8-1 Søknad

36. §8-2 Retting og avvisning av søknad
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37. §8-3 Revisjon av årsregnskap

Kapittel 9 - Utbetaling og klage
38. §9-1 Utbetaling

39. §9-2 Tilskuddsmottaker

40. §9-3 Hva tilskuddet skal brukes til

41. §9-4 Tilskuddsbrev

42. §9-5 Mulighet til å klage
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Kapittel 10 - Kontroll og sanksjoner ved brudd på regelverket
43. §10-1 Kontroll

44. §10-2 Sanksjoner ved brudd på forskriften

Kapittel 11 - Tilskuddsmyndighetene
45. §11-1 Departementet

46. §11-2 Fordelingsutvalget

Kapittel 12 - Ikrafttredelse
47. §12-1 Ikrafttredelse
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Annet
48. Eventuelle andre kommentarer
Vennligst ikke skriv noe i dette feltet som du kan skrive i feltene ovenfor.
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