
Medlemsregistrering og frifondrutiner 

Hvorfor registrere medlemmer? 
1. Du trenger å vite hvem som er med på aktiviteten

2. Du trenger kontaktinformasjon til dine medlemmer og foresatte

3. FAbU får vite hvor mange vi faktisk er (noe som kan være inspirerende å vite)

4. Når du tar kontingent på min 50,- av hvert medlem utløser det frifond midler til gruppen ( I 
2019 utgjorde det ca 600,- pr tellende medlem. Tellende medlem er de som har betalt 
kontingent, er under 26 år og medlem av et lokallag på minimum 3 medlemmer med styre 
hvis medlemmene er over 15 år)

5. Den samme kontingenten utløser omtrent samme sum pr medlem til FAbU sentralt, som vi 
kan bruke til å lage gode arrangement og ressurser til dere.

Hvordan registrere medlemmer? 
Alle medlemmer skal registreres i medlemssystemet vårt. Det finner du under «Verktøy» på høyre 

side nederst på perleportalen.no. Direkteadressen er https://medlem.fabu.no/  

Vi har et skjema du kan bruke for å samle kontaktinfo når de skal melde seg inn. Det ligger på 

fabu.no, under ressurser og medlemsregistrering.  https://www.fabu.no/ressurser 

Brukermanual for hvordan bruke medlemssystemet finner du også under ressurser og 

medlemsregistrering https://www.fabu.no/medlemsregistrering Dette kan brukes om du vil føre det 

manuelt først for så å føre det inn i Vicis etterpå. 

Elisabeth Fidje er vår kontaktperson for medlemsregistrering og hjelper deg gjerne om noe er uklart. 

E-post: elisabeth.fidje@frelsesarmeen.no

Tlf. 22 99 85 75

FRIFOND RUTINER 

Hvordan ta inn kontingent? 
Det er viktig å holde orden på økonomien, og ved kontroll skal vi kunne vise når og hvordan våre 

medlemmer har betalt kontingent. Dere må oppbevare kvitteringene i 5 år. Kontingentinnbetaling 

skal kunne spores tilbake til det enkelte medlemmet, uansett hvordan medlemmet betaler. 

Minstekravet for å bli tellende medlem og utløse frifond støtte er at medlemmene betaler 50,- pr år.  

Dere bestemmer selv om dere ønsker å kreve inn en høyere kontingent. 

Det beste er å sende giro til alle medlemmer med kontingentkrav. Da har man en ryddig og grei 

oversikt på når det er betalt inn. 

Hvis dere ønsker å ta inn kontingenten kontant, må det føres nøye bilag til regnskapet for gruppen. 

Bilaget skal vise at det er innbetaling av medlemskontingent, når det er blitt betalt, hvor mye som er 

betalt, hvilket medlem det gjelder og hvem som har tatt imot betalingen. FAbU har laget 

medlemsbevis hvis dere trenger, som kan deles ut til medlemmet. De bestilles hos FA-handel. 
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Kontingenten skal være på minst 50 kroner for hvert medlem, og gjelde for maksimalt ett kalenderår. 
Ved familiemedlemskap teller hvert medlem som individuelt medlem, og kontingenten for 
familiemedlemskap skal være til sammen ikke mindre enn 100 kroner. 

Kontingent kan ikke være betalt tidligere enn et halvt år før grunnlagsåret. Ved nyinnmelding 
siste halvdel av året kan likevel kontingent for innmeldingsåret og første hele medlemssår 
betales samtidig. Kontingenten må være betalt senest 31.12. i grunnlagsåret. 

Ved lokal innkreving skal lokallaget føre oversikt over medlemmene, og samme 
dokumentasjonskrav for tellende medlemmer stilles som ved sentral innkreving. Medlemslisten 
skal signeres av lokallagsleder eller to styremedlemmer og sendes til sentralleddet sammen med 

årsrapporten. 

 

15.februar 2021 – registrere medlemmer og sende inn Årsrapport 
15. februar er fristen for å registrere medlemmer for 2020 i medlemssystemet, og signere/ sende inn 

årsrapporten.  For å sende inn denne trenger du å ha registrert gruppen/lokallaget og alle dets 

medlemmer, kontingent innbetalinger, kontaktperson og styreopplysninger. 

Valg av styre er obligatorisk for lokallag der 3 medlemmer eller flere er over 15 år og valgdatoen må 

være innen utgangen av året dere rapporterer for. Styret vil for mange grupper være det samme som 

ledergruppen. 

Regnskap er i denne sammenheng ikke obligatorisk å legge inn, men kan fint gjøres. 

Det beste er å legge inn medlemmene underveis i året så har du hele tiden god oversikt. Du kan også 

føre oppmøte i medlemssystemet og det fins en sms funksjon i systemet så du kan sende ut felles 

sms til de registrerte medlemmene. 

 

Hva kan støtten brukes til 

Støtten skal gå til aktivitet i regi av lokallaget, i tråd med i organisasjonens retningslinjer. Dere 
kan ikke bruke støtten til lønn, innsamlingsaktivitet, for å bygge egenkapital, utenfor Norge eller 
på ulovlige rusmidler, alkohol og tobakk. Støtten skal ikke tilbakeføres til sentralleddet (utenom 
refusjon), og skal ikke brukes til å finansiere sentralleddets aktiviteter. 

 

NY FRIST! 31. august 2021 –rapportere for bruk av frifond midler og levere Årsberetning 

Rapportere bruk av frifondmidler tildelt i november/desember. Disse pengene kan kun brukes hos 

det tildelte lokallaget og gruppen må ha vært aktiv og hatt betalende medlemmer fra juli 2020 til 

august 2021.  Dette gjøres også i medlemssystemet under fanene frifondsregnskap. Dere må skrive 

inn hva pengene er brukt til. Det gjøres ved å skrive dato, bilagsnummer fra regnskapet, hva de er 

brukt til og summen.  Bilagene trenger dere ikke å sende inn, men de må oppbevares lokalt hos dere i 

regnskapet. Bilagene må oppbevares i minst 5 år. Dette regnskapet skal speile regnskapet dere legger 

inn i Xledger på samme tid. 



Det er bruken av disse pengene som skal rapporteres innen 31.august 2021. Dere kan bruke pengene 

i tidsrommet juli 2020 - august 2021 (altså kan dere rapportere på bruk av pengene før dere har fått 

dem). Pengene skal brukes til lokal aktivitet og kan brukes til drift av gruppa, som utstyr, mat, 

lederkurs mm. De kan ikke brukes til lønn og utenlandsreiser. 

Hvis det lokallaget dere har fått tildelt penger til ikke har vært aktivt fra juli 2020 til  

august 2021, så kan heller ikke pengene brukes på lokallaget eller andre lokallag.  

Da må pengene tilbakebetales! Pengene kan KUN brukes til det tildelte lokallag! 
 

Årsberetningen skal også skrives nå og må inneholde en beskrivelse av aktiviteten Frifondsmidlene 

har skapt i lokallaget. Skriv en enkel rapport på maks en A4-side, minimum 200 ord, om hva 

lokallaget har gjort gjennom året og hvordan støtten har gjort det mulig å finansiere dette. I tillegg 

må dere legge ved et fotografi som beskriver aktiviteten. Bilder kan dere sende direkte på e-post til 

elisabeth.fidje@frelsesarmeen.no da vi har en systemfeil som gjør at mange ikke klarer å laste opp 

bilder i Vicis. 

PS. Dere må innhente tillatelse i fra personene på bildet om å kunne bruke dette i regi av FAbU eller 

LNU i offentlige sammenhenger. 

 

November/Desember 

Dette er for så vidt ikke en frist, men i dette tidsrommet sender vi ut frifond pengene til 

lokallagene/gruppene som er kvalifisert for å motta Frifond. 
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