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Fra: Kirsten Hov (kirsten@lnu.no)
Sendt: 11.05.2021 15:04:17
Til: Politisk; Berit Nyland
Kopi:
Emne: Til ungdomsrådene i Vestland fylke: Søk Frifond stem!
Vedlegg: Frifond stem. ngdomsrad.pdf
Hei,
LNU vil informere om en økonomisk støtteordning som ungdomsråd kan søke om støtte fra for å
lage prosjekter i forbindelse med Stortingsvalget.
Frifond stem er en økonomisk støtteordning for barn og unge, deriblant kommunale ungdomsråd,
som vil lage valgmobiliserende prosjekter i forbindelse med Stortingsvalget 2021. Dette kan bidra til
at ungdommene kan sette sine kjernesaker på dagsorden i sine lokalsamfunn. Dette kan de gjøre
f.eks. ved å arrangere en konsert med debatt. LNU har laget ressurssider på nett med veiledninger
for hvordan ungdommene kan lage trygge smittevernsvennlige arrangementer, samt digitale
prosjekt. Se mer informasjon nederst i e-posten.
Dersom det skal være et møte i fylkesutvalget stikker jeg gjerne digitalt innom og informerer om
ordningen og svarer på spørsmål.
Jeg ville sette stor pris på om du har mulighet til å videresende informasjonen under, samt vedlegg,
til alle ungdomsrådene i Vestland, og representantene i Ungdommens fylkesutvalg slik at de også
kan informere sine kommunale ungdomsråd.
Beste hilsen
Kirsten Hov
Prosjektleder for Frifond stem
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

---------------------------------------------------------------------------------------------Søk om støtte fra Frifond Stem!
Ungdomsråd kan få inntil 50 000 kr til et prosjekt som engasjerer ungdom ved stortingsvalget! Det kan være
konserter, debatter, seminarer, dialogmøter med politikere eller noe annet dere har lyst til. Dere kan sette
fokus på saker som deres ungdomsråd er opptatt av, og få bedre kontakt med politikere. Prosjektene må
planlegges og gjennomføres av ungdomsrådene selv i hjemkommunene sine, ha lokal ungdom under 26 år
som

målgruppe

og

de

må

være

uavhengige

fra

politiske

partier.

Prosjektene

må

gjennomføres innen valgdagen 13. September 2021.
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Søk nå! Søknadene behandles fortløpende, det vil si i den rekkefølgen de mottas i søkeportalen. Det betyr at
penger deles ut til potten er tom. Derfor lønner det seg å søke tidlig. Ungdomsrådene må selv opprette
bruker, fylle inn og sende søknaden i vår søknadsportal.

Les mer om ordningen på LNU sine nettsider. Der finner dere også lenke til søknadsportalen og
en ressursside med veiledere som kan hjelpe dere til å planlegge blant annet debatt, konsert og
helgesamling.
Ta kontakt med prosjektleder Kirsten (kirsten@lnu.no) hvis dere har spørsmål.

Beste hilsen
Kirsten Hov
Prosjektleder for Frifond stem
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
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