
STØTTEORDNINGER

Bedre korps!

12. Januar 2018 



• Støtteordninger gjennom NMF

• Eksterne tilskuddsordninger

• Dugnader – frivillig arbeid



NMF sine støtteordninger

• Verktøykasse – Økonomi – Penger i korpskassen
Voksenopplæring
Frifond
Instrumentfond
Momskompensasjon
Julekalender
Grasrotandelen
Skattefradrag gjennom gaver

https://musikkorps.no/styrearbeid/verktoykasse/okonomi-i-korps/?tab=penger-i-korpskassen


Voksenopplæringsmidler - VO
• Alder: 14 år i rapporteringsåret

• Varighet: Opplæringstiltaket må vare totalt i 
minst 8 timer 

• Minimum 3 personer i gruppe

• Dokumentasjon: Fremmøteprotokoll og 
repertoarliste

• En utbetaling i året. Utbetales i starten av 
mars etter at Folkeuniversitet har godkjent 
all dokumentasjon.



Mer om VO
• Hva gjelder ang. VO?

• Hvordan rapportere voksenopplæring?

• Rapporter fortløpende etter tiltak er ferdig

• Rapporterer dere alt?

- Øvinger

- Seminar

- Gruppeøvinger (alle øvinger, ikke samlet sum)

- Ekstraøvinger

- Øvinger i forkant av konsert (konsert ikke berettiget tilskudd)

https://musikkorps.no/styrearbeid/stotteordninger/voksenopplaering/
https://musikkorps.no/hvordan-rapportere-voksenopplaering-vo/


Mer om VO

• Ca kr 90,- per time med lærer og kr 20,- per 
time uten lærer

• Det er antall undervisningstimer som gjelder, 
ikke antall hoder



Frifond
• Kategori A

Generell driftstøtte. 
Automatisk tildeling når krav er oppfylt. 
Krav: Minst 1/3 av medlemmene må være under 26 år. 
Korpset må ha betalt kontingenten til NMF OG levert årsrapport.

• Kategori B
Støtte til spesielle prosjekter. 
Her må det sendes inn søknad vi korpsdrift.no. 
Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse og budsjett. Søknadsfrist er 
1. april. Krav til rapportering

• frifond@musikkorps.no

mailto:frifond@musikkorps.no


Mer om Frifond
• Frifond på musikkorps.no

• Frifond kompetanse og aktivitet 2018
Voksenkorps kan søke til aktiviteter hvor 1/3 av deltakerne er under 26 
år. Det vil si f. eks. aktiviteter og prosjekter med musikanter i 
skolekorpsalder.

https://musikkorps.no/styrearbeid/stotteordninger/frifond/


Instrumentfond
• Statlig støtteordning for skolekorps

• 13 millioner i 2017

• Søknadsfrist 1. april via korpsdrift.no

• Rapportering vi korpsdrift.no innen 1. desember

• Ikke til reparasjon av instrumenter og annet utstyr

• Instrumentene må være kjøpt i det året det søkes

• instrumentfond@musikkorps.no

• Instrumentfond på musikkorps.no

mailto:instrumentfond@musikkorps.no
https://musikkorps.no/styrearbeid/stotteordninger/instrumentfond/


Momskompensasjon

• Statlig ordning

• Formål: «Kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til 
merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskapet 
ett år tilbake i tid».

• Alle korps rapporterer gjennom NMF og korpsdrift.no

• Rapporteringsfrist er 15. juni

• Lotteri- og stiftelsestilsynet fordeler. 
I 2017 ble 1,3 milliarder fordelt på 23 500 lag og foreninger

• Utvikling og tildelinger

https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-generell-ordning/tall-og-rapporter-generell-ordning/


Grasrotandelen

• Muliggjort av Norsk Tipping

• Korpset må være registrert i Frivillighetsregisteret

• 7 % av spillerinnsatsen går til det laget eller den foreningen som 
spillerens hjertet banker litt ekstra for

• Utbetales 3 ganger årlig: januar, mai, september

• Informasjonsside

• Tildelinger korps i Rogaland

• Hvordan skaffe flere følgere?

- Tips til verving

http://www.brreg.no/frivillighet/
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
Rogaland.xlsx
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/vervemateriell?search=993780286#helside


Julekalender
• God inntektskilde

• Lett å selge kr 50,- per kalender

• Kort salgsperiode 15. oktober til desember

• Mer om ordningen

http://www.musikklotteriet.org/musikkorpsenes-julekalender-2015.4812248-147540.html


Skattefradrag gjennom gaver

• Gaver til frivillige organisasjoner gir skattefradrag for 
den som gir

• Om ordningen på musikkorps.no 

https://musikkorps.no/skattefradrag-pa-gaver/


Andre støtteordninger

• Tilskuddsportalen
Tilgang til samlet oversikt over ulike støtteordninger

• Lokal sparebankstiftelser

• Lokalt kraftselskap

• Lokale bedrifter og industri – samfunnsansvar

• Lions lokallag

• Sanitetsforeninger

http://tilskuddsportalen.no/#/
http://www.lions.no/Vaart-arbeid
https://www.sanitetskvinnene.no/sanitetskvinnene/vare_saker/


Sparebankstiftelsen SR- Bank 

• For hele Rogaland

• Tidligere 2, 5 mill til instrument – umettelig behov

• Nå: fokus på «gode oppvekstvilkår»

Motvirke sosial ulikhet
Alle skal med!



Tanker fra Sparebankstiftelsen





Dugnader – frivillig arbeid

• Spleis

• Dugnaden.no

• Om loppemarked på Lindmoe

• Artikkel om dugnad (fra mamma.no)

https://www.spleis.no/
https://www.dugnaden.no/
http://tv.nrk.no/serie/lindmo/muhu11001413/04-05-2013#t=23m40s
http://www.mamma.no/mammaliv/dugnadsgjengen-de-ekte-hverdagsheltene?fb_action_ids=10151875780995841&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582


Idéutveksling dugnader
• Blomstersalg før jul

• Flaskepant
-http://infinitum.no/pantemottak
-Rodekart – gode kart til ruteplanlegging 
på din kommunes hjemmeside

• Cashback

• Spond.no (både til informasjon og cashback)

• Spilleoppdrag 
– tyrolerorkester, nisseorkester, for kommunen, 
sentrumsforeninger, kjøpesenter

• Varetelling

• Flaggheising

• Flyttedugnad

• Arrangere diskotek på skolen

• Blomsterkjøring for blomsterbutikker før jul

• Julekalender – lage egen, eller selge NMF sin

• St. Hans fest

• Sommerfest i samarbeid med skolen

• 17. mai arrangement i skolegården

• Årskalender med bilder fra kommunen (Gjesdal)

• Loddsalg i dårlig vær

• Loppemarked

• Foreldrefest – inntekt på billett og mat/drikke

• Vaskin

• Kalk og gjødsel (salg i februar)

• Har du et godt arrangement? – Hold på det!!



Hva gjør andre korps?
• Maling av hus

• Salg av kalk og gjødsel

• Varetelling

• Kransekakebaking og lotteri

• Salg av grillmat under sommerkonsert

• Produksjon og salg av kalender

• Støttemedlemskap

• Toalettpapir

• «tiggerbrev» til bedrifter

• Juletreinnsamling

• Flaskeinnsamling

• Servering på festivaler

• Mattester- Måltidets hus- tine.no

• Tilsynsvakt

• Loppemarked

• Sukkerspinn

• Spillejobber på juletrefester, oktoberfestival ol

• Salg av tallerker, glass med eget mønster fra f. 
eks Figgjo porselens. 
6 års periode per artikkel



Søknadsskriving

• Tips til søknadsskriving – Frivillighet Norge

• Bruke bilder

• Gjør søknaden kort

• Bruk argumenter som: 
- Folkehelse

- Helsebringende aktivitet

- Lokalt

- Over generasjoner

- Stort aldersspenn

- Barne- ungdomsarbeid

- Trygt oppvekstmiljø

http://www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/FrivillighetNorge_august_2016_lavopplselig_oppslag.pdf

