Retningslinjer for frivilligsentraler/nærmiljøsentraler
I.

Formål:
Frivilligsentraler/nærmiljøsentraler (heretter kalt sentraler) skal være
en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta
innen frivillig virksomhet.
Sentralen skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen.
Sentralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker,
foreninger/lag og det offentlige.

II.

Organisering:
Kulturdepartementet (KUD) har forvaltningsansvar for det statlige driftstilskuddet
til sentralene.
1) Vedtekter
Sentralene skal ha vedtekter som regulerer formål,
organisasjonsform og beslutningsstruktur.
Innholdet i vedtektene skal regulere aktivitetene i sentralen.
Sentralen skal samarbeide med lokale frivillige organisasjoner,
lag/foreninger og det offentlige.
2) Virksomhet
Sentralen skal initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet.
Aktivitetene skal legges opp i tråd med lokale forutsetninger,
behov og bidra til utvikling av sentralen.
Aktivitetene skal være et tillegg til offentlig virksomhet.
Det bør legges vekt på et samspill mellom frivillig og offentlig
innsats på områder det er naturlig å samarbeide om.
Sentralen eller de frivillige knyttet til sentralen kan ikke ta i mot
betaling, utover godtgjørelse for direkte utlegg.
3) Eiere
Sentralen kan eies av en eller flere juridiske personer.
Dersom flere juridiske personer oppretter en sentral kan det stiftes
som en forening, et andelslag eller en stiftelse.
Sentralen skal så sant det er mulig registreres i Enhetsregisteret i
Brønnøysundregisteret. Sentraler organisert som stiftelser skal
også registreres i Lotteri- og Stiftelsestilsynet.
4) Årsmøte
I en sentral organisert som en stiftelse er det styret som er
stiftelsens øverste organ, og det er stiftelsens vedtekter som kan
fastsette at stiftelsen skal ha et årsmøte og hvem som kan møte
der.
I andre eierformer er årsmøtet sentralens øverste organ. (Dersom
en kommune er eier kan kommunestyret eller et kommunalt
utvalg settes som årsmøte.)

Ordinært årsmøte avholdes en gang pr. år og innen 30.juni som er
frist for søknad og rapport. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes
hvis det kreves av minst 1/3 av eier(ne) eller styret.
På årsmøtet møter representanter for eier(ne) med tale- og
stemmerett.
Andre med tilknytning til sentralen kan møte med talerett.
Årsmøtet foretar valg av styre, godkjenner sentralens budsjett og
regnskap, samt fører kontroll med styret og sentralens drift. Det
skal føres årsmøteprotokoll.
5) Styret
Kommunalt- og organisasjonseide:
Styret er sentralens øverste organ mellom årsmøtene. Styret
velges og får sin fullmakt fra årsmøtet.
Styret skal ha et mandat fra eier som regulerer hvem som har
regnskaps- og budsjettansvar, ansettelsesmyndighet,
arbeidsgiver- og arbeidslederansvar.
Stiftelser:
Dersom sentralen er organisert som en stiftelse, regulerer Lov
om stiftelser ansvarsforholdet i organisasjonen.
Gjelder for alle eierformer:
Innen 30. juni hvert år skal KUD ha tilsendt regnskap og
rapport om den årlige aktiviteten. Ansvar for utarbeidelse og
innsendelse av dette avklares i mandatet til styret.
III.

Finansiering:
Søknad om statsmidler for kommende år sendes KUD innen 30.juni og skal
inneholde målsetting og budsjett.
Rammene for tilskuddet fastsettes i statsbudsjettet.
Statstilskuddet skal brukes til å dekke deler av lønnskostnadene til daglig leder.
Maksimalt tilskudd forutsetter daglig leder ansatt i 100 % stilling og minimum
40 % lokal finansiering av driften.
Statstilskuddet skal ikke brukes til driftstøtte til organisasjoners ordinære
aktivitet.
Såfremt regnskap og rapport ikke foreligger innen vedtatt frist, kan sentralen
miste statstilskuddet for kommende år.
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