
Høring organisatoriske retningslinjer 2022

Ærede medlemsforeninger, regionslag, medlemmer og tillitsvalgte.

Her er forslaget til mulige endringer i de organisatoriske retningslinjene til Hyperion.
De fleste endringene foreslått har med hvordan man skal opprette interesseforbund,
hvordan interesseforbund skal få tilgang til sentrale driftsmidler, oppgavene til et
interesseforbund og interesse forbundenes relasjon til resten av forbundet.

Dagens organisatoriske retningslinjer kan du finne på nettsidene våre.

Frifondsfordelingen 2022
Alle endringsforslagene i de organisatoriske retningslinjene er tilknyttet
implementeringen av interesseforbund, med unntak av et forslag i 6.5. Som følge av
pandemien har det vært dårlig kår for Hyperion sine medlemsforeninger å få
rekruttert medlemmer.

For at ingen skal straffes for et godt eller dårlig medlems år under pandemien, så
foreslår sentralstyret at medlemsforeninger skal kunne velge fritt mellom de siste tre
årene de ønsker skal være gjeldene for frifond fordelingen. Per i år bruker Hyperion
2019-tallene på nytt igjen.

Oppdeling av foreningens frifondmidler
Lesere bør merke seg at sentralstyret ønsker tilbakemelding på hvordan et nytt punkt
om hvordan interesseforbund kan velge å dele opp frifond midlene som skal tildeles
foreningene tilknyttet dem.

Sentralstyret har ikke foreslått en endelig ordlyd på dette forslaget, og ønsker
spesielt tilbakemeldinger på hvordan en slik ordning burde bli utformet, og hvorvidt
det er ønskelig.

Fordeling av frifondmidler
Intensjonen fra sentralstyret er at et interesseforbund skal kunne innstille til
sentralstyret hvordan foreninger tilknyttet det gitte interesseforbundet bør motta
støtte fra Frifond. Summen interesseforbund vil få anledning til å innstille over vil
være den den totale summen alle foreninger som er tilknyttet til et interesseforbund
skulle fått basert på 6.5 i organisatoriske retningslinjer.

På årsmøtet til et interesseforbund skal det innstilles på ett av tre alternativer på
hvordan frifondstøtte skal fordeles til foreninger tilknyttet interesseforbundet.

https://n4f.no/organisasjon/dokumenter/


De tre alternativene er:
1. Foreninger mottar midler på linje som beskrevet i 6.5
2. Fordeling av midler gjennom en prosjekstøtteordning som består av all

frifondsstøtten foreningene ville fått ved normal utdeling. Denne ordningen
skal forvaltes av interesseforbundets styre og må følge kravene fra LNU
Organisasjon.

3. En kombinert løsning der x-prosent av frifondsstøtten blir satt over til en
prosjektstøtteordning. De resterende midlene vil bli tildelt de tilknyttede
foreningene der støtten vil være x-prosent mindre enn det de burde fått fra 6.5.

Eksempel:
Hyperion mottar 3 millioner i den totale frifondspotten fra LNU. Denne skal deles ut
til foreningene.

La oss ta utgangspunktet i et fiksjon interesseforbund der alle foreninger tilknyttet
dette interesser forbundet skal motta totalt 1 million kroner ifølge fordelingsnøkkelen
fra 6.5 fordelt utover alle disse foreningen.

Foreningen i et interesseforbund kan da motta:

1. Alle foreningene får midler som normalt.
2. 1 million kroner i en prosjektstøtteordning. Ingen får penger utenom å søke

midler fra et interesseforbund.
3. 20% av 1 million kroner blir satt av til en prosjekt støtteordning, det gjør at alle

foreningene under mottar 20% mindre av de originale midlene de skulle fått.

Påvirkning fra sentralstyret
Sentralstyret bør høre på interesseforbundstyrets innstilling om hvilken ordning de
ønsker at foreningene skal , men i situasjoner som hadde skapt grov økonomisk
usikkerhet for foreningene i interesseforbundet bør innstillingen avvises. I dette
tilfellet vil frifond fordelingen per 6.5 gjelde.

Foreninger som ikke tilhører et interesseforbund vil få tildeling per 6.5.

Tilbakemeldinger

Dersom du har kommentarer, tilbakemeldinger eller spørsmål til denne høringen
kan du fylle ut skjema på n4f.no/landstinget.

God lesing!

Mvh

https://n4f.no/organisasjon/landstinget/
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Forslag til endring av organisatoriske retningslinjer 1 

 2 

Alle forslagene presentert dreier seg om interesseforbund. Det eneste unntaket er 3 

endringsforslaget på punkt 6.5 som handler om hvilket medlemsår Hyperion sine 4 

medlemsforeninger skal motta Frifond fra. Ny tekst i organisatoriske retningslinjer er uthevet 5 

i kursiv. 6 

 7 

4.10 Interesseforbund 8 

Valgkomiteen skal bistå interesseforbundene ved valg av styre dersom interesseforbundene 9 

selv ønsker det. 10 

 11 

6.5 Beregning av poeng  12 

Hver forening får tildelt en sum poeng som blir brukt videre for å beregne hvor mye støtte 13 

foreningen skal få. For tildelingen i 2022 gis tilskuddet på bakgrunn av antall tellende 14 

medlemmer fra 2019, 2020 eller 2021. Foreninger velger selv hvilket medlemsår de ønsker å 15 

benytte seg av under levering av årsrapport. Medlemstallet utgjør poengstøtten som gis i 16 

tillegg til grunnstøtten som alle foreninger får. 17 

 18 

For å avgjøre hvor mye foreningene får i poengstøtte, trekkes administrasjonsandelen og 19 

midlene betalt ut som grunnstøtte fra den totale frifondspotten Hyperion har mottatt fra 20 

LNU. 21 

 22 

Pengene som er igjen fordeles så utover det totale antallet poeng alle foreningene har tjent 23 

opp. Foreningene får tildelt en pengesum lik grunnstøtte + poengstøtte. Den totale modellen 24 

ser da slik ut: 25 

 26 

● Hvert tellende medlem gir foreningen 1 poeng. Har foreningen mer enn 20 tellende 27 

medlemmer tildeles 40 bonuspoeng  28 

● Total poengstøtte =  total frifondspott fra LNU – grunnstøtte – administrasjonsandel 29 

● Poengpott = totalt antall poeng alle foreningene har til sammen 30 

● Penger per poeng = total poengstøtte / poengpott 31 

 32 

6.7 33 

Dersom en forening ikke ønsker å følge interesseforbundets forslag til utdeling av frifondstøtte 34 

har de rett til å melde seg ut av interesseforbundet så lenge de gjør det før fristen for 35 

innlevering av årsrapporten. 36 

 37 

 38 

8 Interesseforbund 39 

 40 

8.1 Generelt 41 

Interesseforbund er en del av Hyperion sin sentrale drift for medlemsforeninger å samle seg 42 

for å bedre representere sine spesifikke interesseområder innad i Hyperion. Ingen 43 

medlemsforeninger kan tvinges inn i et interesseforbund, og ikke alle interesser dekket av 44 

Hyperion behøver å ha sitt eget interesseforbund. 45 

 46 



8.2 Ansvarsområde 47 

 De skal bistå sentralstyret i å lage møteplasser for foreninger som driver med denne 48 

interessen, og lage særegne tilbud for foreninger tilknyttet denne interessen. 49 

 50 

8.3 Mandat 51 

Hvert interesseforbund har som mandat å bistå sentralstyret til Hyperion å skape aktivitet, 52 

møteplasser og tilbud for sitt spesifikke interesseområde. Ansvarsområde og oppgaver til hvert 53 

enkelt interesseforbund blir avgjort etter avtale mellom hvert enkelt interesseforbund og 54 

sentralstyret.  55 

 56 

8.4 Prosess for opprettelse av interesseforbund 57 

Dersom fem foreninger går sammen, kan de sende en søknad til sentralstyret i Hyperion om å 58 

opprette et interesseforbund. Dersom sentralstyret innvilger denne søknaden har foreningene 59 

som søker ansvar for å sette sammen et interimsstyre hvis eneste mandat er å avholde et 60 

årsmøte. På årsmøtet har alle foreninger som mener de har denne interessen anledning til å 61 

sende to delegater med stemme, forslag og møterett. Alle medlemmer i Hyperion har møte- og 62 

forslagsrett på årsmøtet. 63 

 64 

Ved avslag om oppretting av nytt interesseforbund kan saken ankes til representantskapet. 65 

Representantskapet kan med ¾ flertall velge å innvilge søknaden til et nytt interesseforbund.  66 

 67 

8.5 Prosess for årsmøte i Interesseforbund 68 

Et interesseforbund må avholde et ordinært årsmøte minst en gang i året. Alle foreninger som 69 

har meldt seg inn i et interesseforbund har stemme-, møte- og forslagsrett i tråd med 70 

interesseforbundets vedtekter.  71 

 72 

Årsmøtet til interesseforbundene må være avholdt senest én måned før innleveringsfristen til 73 

årsrapporten.  74 

 75 

8.6 Styresammensetning 76 

Det årsmøtevalgte styret i et interesseforbund skal bestå av maksimalt 60% representasjon fra 77 

ett kjønn, og minst 60% skal være 26 år eller yngre. 78 

 79 

8.7 Prosess for innmelding av forening i interesseforbund 80 

Foreninger kan melde seg inn i et interesseforbund dersom de anser det som relevant. Styret i 81 

et interesseforbund kan nekte foreninger medlemskap dersom de mener en forening ikke er 82 

relevant. En avvist forening kan anke saken til sentralstyret. 83 

 84 

Alle foreninger skal bli tilbudt medlemskap til et interesseforbund ved levering av årsrapport.  85 

 86 

8.8 Prosess for utmelding av forening i interesseforbund 87 

Dersom en forening ønsker å melde seg ut av et interesseforbund skal de kunne gjøre det ved å 88 

melde ifra til sentralstyret.  89 

 90 

8.9 Oppløsning av Interesseforbund 91 



Ved oppløsning av interesseforbund vil midler gitt et interesseforbund fra Hyperion for det 92 

daværende året måtte tilbakebetales til sentralstyret.  93 

 94 

 95 

9 Fordeling av midler til interesseforbund 96 

 97 

9.1 Fordeling av midlene 98 

Interesseforbund skal bistå sentralstyret i sentraldrift som er relevant for medlemsforeninger 99 

med deres hovedinteresse. De vil få anledning til å disponere sentrale driftsmidler til å utføre 100 

deres sentrale aktivitet.  101 

 102 

9.2 Fordelingsnøkkel 103 

Følgende fordelingsnøkkel skal tas i bruk fra og med 2023.  104 

Landstinget bestemmer hvor mye potten rammebudsjettposten Interesseforbund skal være på, 105 

vi markerer den med X.  106 

 107 

Alle interesseforbund etablert innen forrige regnskapsår mottar Y midler, der y = (0.5x) / antall 108 

interesseforbund 109 

  110 

Resten blir delt opp etter antall medlemsforeninger i interesseforbundene totalt, også delt ut til 111 

interesseforbundene basert på antall medlemsforeninger i de enkelte forbundene. 112 

 113 

I 2022 skal alle interesseforbund motta en oppstartsstøtte fastsatt av sentralstyret.  114 

 115 

9.3 Retningslinjer for pengebruk 116 

Skal følge Hyperion sine økonomiske retningslinjer vedtatt av sentralstyret.  117 

 118 

9.4 Restmidler 119 

Ubrukte midler overføres interesseforbundets budsjett for neste år. 120 

 121 


