
Retningslinjer for Frifond-tilskudd i Norges Korforbund 
 

Vedtatt 25. mai 2018 av administrasjonen i Norges Korforbund med hjemmel i Retningslinjer for Frifond 

organisasjon, § 7, fastsatt av Norsk musikkråd.  

1. Om Frifond organisasjon 
Frifond organisasjon forvaltes av Norsk musikkråd, og er en del av overskuddet fra Norsk Tipping. 

Formålet er å stimulere og nå ut til lokallag som er tilknyttet en nasjonal, frivillig organisasjon som 

har musikk som sin hovedaktivitet. Reglene for denne ordningen er fastsatt i Retningslinjer for 

Frifond organisasjon. Norges Korforbund søker årlig og videreformidler denne støtten til sine lag 

(kor).  

2. Krav for å kunne søke 

Koret må være medlem i Norges Korforbund ved søknadsfristen. Det er to kategorier kor som kan 

søke: 

A) Kor der minimum én tredel av medlemmene er under 26 år ved søknadsfristen. 

B) Kor som har fem eller flere medlemmer under 26 år ved søknadsfristen. 

Koret må ha betalt kontingent til Norges Korforbund for det året man søker støtte.  

3. Kunngjøring, søknadsfrist og krav til søknaden 

Kor som oppfyller kriteriene per 31.12 året før søknadsåret vil få tilsendt informasjon per e-post 

innen 1. juni. Søknadsfrist er 15. juni kl. 24.00. Søker skal bruke elektronisk søknadsskjema på 

«MinSide» på kor.no. Søker er selv ansvarlig for å oppdatere korets medlemslister og 

kontaktinformasjon på «MinSide».  

4. Fordeling og utbetaling av tildelte midler 

Godkjente søkere tildeles et grunntilskudd for enten kategori A eller B. I tillegg tildeles en variabel 

sum per kormedlem under 26 år. Summen på grunntilskudd og medlemstillegg fastsettes 

administrativt på bakgrunn av tildelingen fra Norsk musikkråd. Utbetalingen til korene skjer innen 1. 

desember søknadsåret.  

5. Bruk av midlene 

Tildelte midler skal brukes til aktiviteter som understøtter koret og dets virksomhet.  

6. Rapportering 

Kor som har mottatt Frifond-midler skal innen 15. juni påfølgende år sende inn en bekreftelse på at 

fjorårets tilskudd er brukt opp. Dette skjer på samme skjema som man søker tilskudd.  

7. Innsyn og krav om tilbakebetaling 

Norges Korforbund kan kreve innsyn i regnskaper fra søker. Ved manglende rapportering, mislighold 

av midler eller om det er gitt uriktige opplysninger i søknaden, kan Norges Korforbund kreve 

tilskuddet delvis, eller i sin helhet, tilbakebetalt fra søker. 

8. Klageadgang 

Vedtak kan påklages til Norges Korforbunds sentralstyre. En eventuell klage skal være skriftlig og må 

sendes Norges Korforbund innen tre uker etter at vedtaket er mottatt.  


