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Fordeling av midler til nyopprettede lokalforeninger. Slik gjør vi det   

Trøndelag Parkinsonforening sitt styre behandlet den 15.08.19 sak 33/2019 Økonomi ved 
etablering nye lokalforeninger, slik: 

«BAKGRUNN 

Alle medlemmene i Trøndelag Parkinsonforening ble ved sammenslåingen i februar 2019 knyttet til en 
lokalforening. Midlene som var oppspart i de tidligere fylkesforeningene (NTPF og STPF) ble overført 
til henholdsvis Inntrøndelag PF og Trondheim PF. Begrunnelsen var at midlene tilhører medlemmene 
og skal komme medlemmene til gode. Det er lokalforeningene som har ansvar for direkte 
medlemsrettet arbeid. 

Når fylkesforeningen nå går i spissen for å opprette flere mindre lokalforeninger er det for å følge opp 
føringene som ligger i Vedtaksprotokollen. Flere lokalforeninger sikrer større nærhet mellom 
medlemmene og deres lokalsamfunn. 

Når en ny lokalforening etableres er det å anse som en omorganisering av medlemsmassen, til beste 
både for den foreningen som får et mindre geografisk område/færre medlemmer å ha ansvar for og 
den som etableres. 

Det er naturlig at medlemmene som blir knyttet til den nye lokalforeningen får ta med seg sin andel 
av de frie midlene. 

Det foreligger i dag ingen sentrale retningslinjer for hvordan økonomien skal håndteres ved 
omorganisering av medlemsmassen i en fylkesforening. Dette ble heller ikke konkretisert i 
Vedtaksprotokollen. 

Fylkesstyret bør være ansvarlig for å beregne et andelsmessig riktig beløp basert på antall 
medlemmer og størrelse på frie midler ved stiftelsesdato for den nye foreningen På denne bakgrunn 
er fylkesstyret kommet til enighet om følgende prinsipper for fordeling av de frie midlene: 

 

Vedtak 

Fylkesstyret vedtar følgende prinsipp for fordeling av midler ved etablering av 
nye lokalforeninger. 

Frie midler 
Medlemmene som blir knyttet til den nye lokalforeningen får ta med seg 
sin andel av de frie midlene. 
En andel, tilsvarende det antall medlemmer som overføres fra gammel 
lokalforening til den nye lokalforeningen, pr stiftelsesdato, av frie midler 
overføres og følger medlemmene over til den nye lokalforeningen. 



Styret i Trøndelag Parkinsonforening godkjenner den endelige 
 fordelingen basert på dette prinsipp. 

 
Returkontingent 
Fordeles fra Trøndelag Parkinsonforening i sin helhet til lokalforeningene 
etter oppsett fra forbundet.» 

 

Som kasserer i Trøndelag Parkinsonforening har jeg fått i oppgave å iverksette vedtaket.  

 

Fordeling av frie midler 

Definisjoner 

Avgivende forening: Lokalforeningen som medlemmene er registrert hos før opprettelse av 
ny, mindre lokalforening. Vil alltid være Trondheim Parkinsonforening og InnTrøndelag 
Parkinsonforening. 

Mottakende forening: Den nyopprettede lokalforeningen. Eks: Gauldal - Oppdal 
Parkinsonforening. 

 

Frie midler: 

Frie midler = 

Utestående fordringer 

pluss 

Bankkonti (beholdning bank) 

minus 

Kortsiktig gjeld 

minus 

Midler som er øremerket/bundet  til bruk i avgivende forening (eks: midler som skal brukes 
til et tiltak som avgivende forening fortsatt har ansvaret for). Forblir i sin helhet i avgivende 
forening.  

minus 

Midler som er øremerket/ bundet til bruk i i mottakende forening (eks: tilskudd som skal 
brukes i en bestemt kommune, som inngår i den mottakende forening). Utbetales 
mottakende forening i sin helhet. 

 



Beregningstidspunkt: Stiftelsesdato.  

Det settes opp et regnskap for avgivende forening på stiftelsesdato. Revisor skal bekrefte 
dette regnskapet. 

 

Medlemmer: Alle medlemmer (medlemstyper) på stiftelsesdato. 

 

Beregningsmodell: 

Midler som overføres fra avgivende til mottakende forening =  

(Frie midler * Antall medlemmer i mottakende forening) / Antall medlemmer i avgivende og 
mottakende forening. 

 

Eksempel: 

Frie midler: 300 000kr 

Medlemmer i avgivende forening: 250 

Medlemmer i mottakende forening: 30 

 

Midler som overføres fra avgivende til mottakende forening =  

(300 000*30)/280 = 32 143 kr. 

 

 Hvem gjør hva, når? 

Det er avgivende forening som må beregne beløpet som skal overføres hver enkelt 
nyoppstartede lokalforening.   

 

Naturlig at kasserer / regnskapsfører i ihv Trondheim og InnTrøndelag  foretar beregningene. 

Beregningene sendes Alf Magne innen 10.9. 

 Nødvendige noter/forklaringer må følge med. Spesielt viktig med forklaringer til 
øremerkede/bundne midler. 

 

Styret i Trøndelag Parkinsonforening godkjenner beregningen før utbetaling (på styremøte i 
september). 

Deretter skjer utbetaling fra avgivende forening til mottakende forening. 



  Returkontingent 

Returkontingenten betales ut så raskt som mulig fra Trøndelag Parkinsonforening til lokalforeningene. 

Som grunnlag for utbetalingene brukes forbundets oppsett: 

Trøndelag Parkinsonforening Sum medlem  Til gode  
Gauldal-Oppdal Parkinsonforening 53 7200 

Hovedmedlem 38 5700 
Nærmeste pårørende 6 600 
Støttemedlem 9 900 

Inntrøndelag Parkinsonforening 148 19700 
Hovedmedlem 98 14700 
Nærmeste pårørende 31 3100 
Støttemedlem 19 1900 

Namdal Parkinsonforening 75 9650 
Hovedmedlem 43 6450 
Nærmeste pårørende 15 1500 
Støttemedlem 17 1700 

Trondheim Parkinsonforening 218 30200 
Hovedmedlem 165 24900 
Nærmeste pårørende 25 2500 
Støttemedlem 28 2800 

Trøndelag Parkinsonforening Sum medlem 494 Til Gode 66750 
 


