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RETNINGSLINJER FOR FRIFONDSTØTTE  
 
Om ordningen 
Frifond er en støtteordning til lokale kulturaktiviteter for musikkgrupper der minst 1/3 
av deltakerne er under 26 år. Formålet er å øke barn og unges interesse for 
musikkaktiviteter. AKKS Norge gir tilskudd til lokal kulturaktivitet i Norge innenfor 
bestemte støtteområder. For å kunne søke må man være medlem av AKKS Norge. 
Man kan ikke motta Frifondmidler fra andre organisasjoner innenfor søknadsåret.  
 

§1 Hvem kan søke? 
Alle AKKS Norges lokallag (band- og avdelingslag) kan søke støtte, såfremt de 
oppfyller følgende kriterier:    

a)  Består av minst 3 –tre – medlemmer, der minst 1/3 av medlemmene er under 
fylte 26 år og alle er bosatte i Norge.  

b)  Oppfyller AKKS Norges mønstervedtekter for avdelingslag/bandlag.  
 

Kun frivillige lag og sammenslutninger kan motta støtte. Det gis ikke tilskudd til 
stiftelser eller sammenslutninger basert på fortjeneste- eller samvirkeprinsippet.  

 
 
§2 Hva det kan søkes om? 
Det kan søkes om penger til musikkrelaterte prosjekter, f.eks. konserter i Norge, 
innspilling av musikk eller musikkvideo eller innkjøp av musikkutstyr for band som 
instrumenter og innspillingsutstyr.  
 
Det gis ikke støtte til normal drift av bandet, musikerhonorar, reisekostnader, 
innspillinger og konserter som finner sted utenfor Norge eller varer for videresalg.  
Man kan ikke motta støtte til samme prosjekt flere år på rad.  
 
 
§3 Søknadsfrist og tildeling  
Søknadsfrist publiseres på AKKS Norges nettsider. 
Søknad skal være signert av kontaktperson eller ansvarlig/foresatt over 18 år, 
dersom vedkommende er mindreårig.  
 
Søknader behandles innen fire uker etter søknadsfrist og tildeling skjer pr. epost. 
Maksimalt tilskudd til band er 25 000 og utbetales normalt innen 1 uke etter tildeling. 
For AKKS Norges avdelingslag gjelder egne frister og fordelingsnøkler.  
 
Det er et krav at søker har bankkonto i bandets/lagets eller kontaktpersonens navn.  
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§4  Rapportering 
Bandet/laget plikter å levere gyldig årsrapport for bandlokallag innen 31.desember i 
tilskuddsåret, med informasjon om de aktiviteter som ble gjennomført det gjeldende 
året og hva tilskuddet skal gå/har gått til.  
Tilskudd skal benyttes innen 1.okt året etter tildeling og sluttrapport om bruk av 
tilskuddet skal leveres innen samme frist 1.oktober. Ubenyttede midler skal 
tilbakebetales.  
Det er ikke krav om kopi av kvitteringer o.l., men bilag skal tas vare på i 5 år etter 
tildeling i tilfellet utvidet kontroll fra AKKS Norge eller Norsk Musikkråd.  
 
Kontaktperson er personlig og økonomisk ansvarlig for at tilskuddet blir brukt i tråd 
med søknad og AKKS Norges retningslinjer og at årsrapport og sluttrapport er levert 
innen frist.  
 

§5 Klagerett 
Klagefrist er 2 uker fra vedtaksdato. Landsstyret er AKKS Norges klageinstans. 
Endelig vedtak gjort av styret kan ikke påklages. 
 
 
§6 Krav om tilbakebetaling 
Ved mislighold av midler, dersom midler er mottatt på falskt grunnlag eller ikke er 
brukt slik det ble forutsatt i søknadsskjemaet, samt ved mangelfull rapportering til 
AKKS Norge, kan AKKS Norge eller Norsk Musikkråd kreve tilskudd tilbakebetalt fra 
søker. Frist for tilbakebetaling er 14 dager etter kravet er sendt. Deretter vil krav bli 
sendt til inkasso.  
 
 
§8 Ikrafttredelse 
Disse retningslinjer gjøres gjeldende fra og med tilskuddsåret 2017. 
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