
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 2018 utgjorde det ca 550,- pr tellende medlem. Tellende medlem er de som har betalt 

kontingent, er under 26 år og medlem av et lokallag på 5 medlemmer med styre hvis 

medlemmene er over 12 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 sida 

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 finner du her: 

https://www.fabu.no/medlemsregistrering 

Brukermanual for hvordan bruke medlemssystemet finner du her: http://www.fabu.no/info-og-

brukerhandbok  

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

på tlf. 22 99 85 75 eller elisabeth.fidje@frelsesarmeen.no 

 

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. 

Minstekravet for å bli tellende medlem og utløse frifond støtte er at medlemmene betaler kr 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, eller på andre måter, så må det føres nøye bilag til 

regnskapet for gruppen. Bilaget skal vise at det er innbetaling av medlemskontingent, når det ble 

betalt, hvor mye som er betalt, hvilket medlem det gjelder og hvem som har tatt imot betalingen. 

FAbU har medlemsbevis som kan deles ut til medlemmet, de bestilles hos FA-handel. 
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Frister i løpet av året: 
 

15.februar 2019 – registrere medlemmer og sende inn årsrapport 

15. februar 2019 er fristen for å registrere medlemmer for 2018 i medlemssystemet, og signere/ 

sende inn årsrapporten.  For å sende inn denne trenger du i tillegg til å ha registrert 

gruppen/lokallaget og alle dens 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 finnes en sms funksjon i systemet så du kan sende ut felles 

sms til de registrerte medlemmene. 

 

31.mai –rapportere bruk av frifond midler og levere årsberetning 

Rapportere bruk av frifondmidler tildelt i desember.  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 må oppbevares lokalt hos dere i regnskapet. Husk å påføre prosjektnr. FEL1412 i X-ledger for 

2018. Dere som fører lokalt regnskap oppfordres også til å bruke dette prosjektnummeret i 

forbindelse med Frifondmidlene. 

Alle lokallag skal skrive en årsberetning uavhengig om dere får frifond støtte eller ikke. 

Årsberetningen skal inneholde en tekstlig beskrivelse av aktiviteten i gruppa og samt de som har fått 

støtte må informere om hva Frifondsmidlene har blitt brukt til i lokallaget. Skriv en enkel rapport på 

maks en A4-side om hvilket arbeid dere bedriver og hvordan støtten har gjort dette mulig.  

I tillegg må dere legge ved et eller flere bilder, som beskriver aktiviteten. 

 

Desember 

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

lokallagene/gruppen. Det er bruken av disse pengene som skal rapporteres innen 31.mai. Dere kan 

bruke pengene i tidsrommet 1.juni -31.mai (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. 

 


