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Medlemskap Ung Husflid, 0 – til 26 år

Barn 0 – 13 år (1. – 7.kl)

Ungdom 14 – til 26 år (8.kl – til 26 år)

Kontingent - Barn og unge under 26 år kr. 200,-

(Kontingenten fordeles med kr 100/100, til NH sentralt og lokallaget)

Hvordan bli medlem?

Meld inn direkte på https://husflid.no/om-norges-husflidslag/blimedlem/

eller send E-post til medlem@husflid.no

Alle innmeldinger av medlemmer under 15 år må være godkjent av 

foreldre/foresatte.

Vi registrerer innmeldinger sendt kollektivt fra lag, så lenge forelder/foresatt er 

informert og samtykker.

E-post med kollektive innmeldinger kan sendes til medlem@husflid.no

https://husflid.no/om-norges-husflidslag/blimedlem/
mailto:medlem@husflid.no
mailto:medlem@husflid.no


Som medlem i Ung Husflid kan du:

- Gå på kurs og aktivitetskvelder i lokallaget der du bor

- Bli flink til å jobbe med hendene

- Være sammen med andre

- Utvikle kreativiteten din

- Bli god til å konsentrere deg

- Være med på sommerleir og andre turer

- Lage fine ting til deg selv og andre

- Få en hobby som du kan ha glede av hele livet!

- Få tilgang til all informasjon på nettsiden, ved logge inn. 

- Alle medlemmer over 14 år, har stemmerett i NH.

Se også medlemsfordeler her:

https://husflid.no/om-norges-

husflidslag/blimedlem/medlemsfordeler/
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Medlemmer under 26 år gir laget ditt 

muligheter til å motta Frifondmidler.

Hva er Frifondmidler?

Frifond = tippemidler og statlige midler til frivillige organisasjoner som arbeider med 

barn og unge. Midlene fordeles av via LNU.

LNU = Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Utbetaling 2022:

- Frifond pr medlem – utbetales til lag som hadde 5 eller flere betalende 

medlemmer ved utgangen av 2021. 

- Stimuleringsmidler, gis til lag som får 5 medlemmer for første gang. Totalsummen 

er 100.000, utbetaling pr. lag er kr 5000.

Det kreves at laget: 

- Leverer årsmelding med underskrift! 

- Rapporterer på enkelt skjema, der de skriver hva pengene ble brukt til.

Rapportskjema og rapportfrist finner dere på NH sin nettside.
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Ung Husflidmedlemskap i NH, 

tildelingsgrunnlag Frifond-midler 2022

Medlemmer under 26 år i NH 31.12.2021, 

totalt 1849 medlemmer

Aldersfordeling: 1078 medlemmer 0 -13 

771 medlemmer 14-25

I 2022 ble frifondutbetalingen pr. medlem: kr 580,-

Utbetalingen kom i uke 41.

Utbetaling stimuleringsmidler

kommer i desember 2022, 
Samtidig med eventuelle restmidler…

Se retningslinjene for tildeling: 

https://www.unghusflid.no/voksne/tekstside/frifond
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Årstall Barn Ungdom Totalt

2015 1196 1188 2384

2016 1454 907 2361

2017 1642 580 2222

2018 1562 845 2405

2019 1638 850 2488

2020 1599 560 2159

2021 1078 771 1849

Medlemsutviklingen Ung Husflid 2015-2021:
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LNU 

Frifond organisasjonsboost

Frifond organisasjonsboost er støtteordninga for dere 

som har fått penger fra LNU Frifond organisasjon 

tidligere, og som vil arrangere noe gøy for å øke 

aktiviteten og rekrutteringen etter koronapandemien.

Søk støtte – inntil 50.000,-

Se her: https://www.lnu.no/stotteordninger/frifond-

organisasjonsboost/

https://www.lnu.no/stotteordninger/frifond-organisasjonsboost/

