Frifond 2019
Aksept
Skytterlag blir tildelt Frifondmidler dersom de kvalifiserer for det. Kriteriene for kvalifikasjon kan
skytterlaget finne i Retningslinjer for Frifond som finnes på menyvalget Frifond under VK-skytterlag
(se illustrasjon under). For utbetalingsåret 2019, gjelder 2017 som grunnlagsår.
Skytterlag som er kvalifisert vil bli varslet om dette pr epost til skytterlaget. Her blir skytterlaget bedt
om å logge inn på VK-skytterlag, og gå til menyvalget Frifond for å akseptere tildelingen.
Her må skytterlaget akseptere at retningslinjer er lest. (se under, illustrasjonen er fra 2015) I tillegg
vil innlogget bruker bli bedt om, på vegne av skytterlaget, om å bekrefte at midler vi bli brukt til
aktiviteter som er listet opp i artikkelen. All aktivitet i dette skjemaet logges, slik at Skytterkontoret
vet hvem som har akseptert på vegne av skytterlaget og når det er utført.
Fristen for å akseptere tildeling for 2019 er 15/9-2019.

Rapport
Skytterlaget kan under menyvalget Rapporter velge rapporten «Frifond status grunnlagsår» for å se
hvilke kriterier som er tilfredstillt som grunnlag for støtten (se illustrasjon under). De tre første
kriteriene MÅ være på plass for å få støtte i det heletatt. Ut over det kan skytterlaget få
aktivetsstøtte basert på aktivitet. Se rettningslinjene for nærmere spesifikasjon om hvordan beløpet
fordeles.

Regnskap
Etter at akseptfristen for årets tildeling er passert vil skytterlagene få anledning til å rapportere hva
de tildelte midlene er brukt til. Dette skal skytterlagene gjøre under menyvalget Frifond som finnes
under VK-skytterlag. Skytterlagene informeres pr epost om at rapportskjema er gjort tilgjengelig.
Skytterlaget blir bedt om å gjøre en kort beskrivelse av hva pengene er brukt til, samt at de må
bekrefte at de har brukt pengene. Dersom ikke alle pengene er brukt opp blir skytterlaget bedt om å
gi en tilbakemelding på dette, samt oppgi beløpet som ikke er brukt, som må betales tilbake. Fristen
for å melde tilbake om bruk av midler er 1/10 året etter at pengene ble tildelt, altså 1/10-2020 i for
årets tildeling. All aktivitet i dette skjemaet logges, slik at Skytterkontoret vet hvem som har sendt
inn på vegne av skytterlaget og når det er utført.
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