
Korona har vært utfordring for sosial og fysisk aktivitet!
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medlemskap og Frifond



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. 210,-
(Kontingenten fordeles med kr 105/105, 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/

Foto: Elin Flaaten, Asker hl.
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Medlemsutviklingen Ung Husflid 2015-2022:

Foto: Synøve Birkeland Svendsen, Larvik hl.

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

2022 1394 690 2084



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 – ble utbetalt 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.

Foto: Marit Langeland, Leirfjord hl.



Viktig at barn og unge som deltar på aktivitet kan bli medlemmer, 

det gir økonomisk uttelling for ditt lag!!!

Utbetalinger 2022:

Tildelt pr. UH-medlem under 26 år, kr 684,-

10 lokallag ble tildelt stimuleringsmidler a kr 5000,-

Utbetalingsnøkkelen for frifond pr medlem og 

stimuleringsmidler vedtas av styret i NH. 

Vedtak for utbetaling er 2023 er ikke klart ennå.

Rapportskjema og informasjon på finner dere på www.husflid.no

/Ung Husflid innlogga side.

Foto: Marit Langeland, Leirfjord hl.

http://www.husflid.no/


Hamar Husflidslag 19

Lom Husflidslag 11

Rauland Husflidslag 8

Eidsvoll Husflidslag 7

Hof Husflidslag 7

Trysil Husflidslag 5

Sandefjord Husflidslag 5

Voss Husflidslag 5

Øyer Tretten Husflidslag 5

Øystre Slidre Husflidslag 5

Stimuleringsmidler utbetalt 2022 – kr 5000,- pr lag

Husflidslag antall medlemmer

Foto: Borghild Telnes, Seljord hl



Ung Husflidmedlemskap i NH, 

tildelingsgrunnlag Frifond-midler 2023

Medlemmer under 26 år i NH 31.12.2022, 

totalt 2084 medlemmer

Aldersfordeling: 1394 medlemmer 0 -13 

690 medlemmer 14-25

I 2022 var frifondutbetalingen pr. medlem: kr 684

Styret i NH vedtar retningslinjer for utdeling.

Informasjon kommer via nettsider og i nyhetsbrev.

Frifondutbetalinger til lagene 2023, skjer på høsten

Utbetales på bakgrunn av lokallagets medlemstall 31.12.2022

Foto: Inger Hallan, Østensjø hl.


	Lysbilde 1
	Lysbilde 2
	Lysbilde 3
	Lysbilde 4
	Lysbilde 5
	Lysbilde 6
	Lysbilde 7
	Lysbilde 8

