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Sak 9 – Prosjektfondet                                                          

 

Denne søknaden er fra sentralstyret, og landsstyret har vedtatt at de ønsker at søknaden fremmes til 

landsmøtet. 

 

Søknad om støtte fra Natur og Ungdoms prosjektfond til:  

Ungdommens Miljøskute 
 

 

 

Kort prosjektbeskrivelse 

Sentralstyret ønsker med dette å søke om 1 000 000 nok fra prosjektfondet til prosjektet «Ungdommens 

Miljøskute». Med til sammen 120 ungdommer mellom 16-25 skal Natur og Ungdom på tokt med for 

klima et stort seilskip. Dette blir en tre ukers ekspedisjon langs den norske kysten sommeren 2023.Til 

havs lærer deltagerne om livet om bord på en seilskute og får den unike opplevelsen å være en del av 

mannskapet som drifter skipet. I tillegg skal alle gjennom en omfattende læreplan om aktivisme, Natur 
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og Miljø, med et særlig fokus på hav og omstilling. I tillegg vil seilskuta legge til havn i flere av steder 

langs kysten, for eksempel Stavanger og Bergen, hvor deltakerne skal være med å organisere 

arrangementer, aktiviteter og aksjoner som skal sette fokus på klima og miljø og fremme kampsakene 

våre. Vi tror det vil være en unik opplevelse som vil bygge mange knallsterke aktivister. Det totale 

budsjettet for prosjektet er 4 652 876 nok. 

 

Mål for prosjektet 

Gjennom prosjektet vil vi bygge enkeltaktivister, og gi de kompetanse og motivasjon å ta med tilbake 

til lokallagene sine, og evnene til å dele den kunnskapen for å styrke miljøkampen lokalt. Etter en lang 

tid med arrangementstørke blir dette et unikt tilbud for våre medlemmer å se frem til. Prosjektet vil bli 

husket i lang tid framover og blir et solid utgangspunkt for varig aktivitet i organisasjonen. 

 

Vi ønsker også å sette sammen et læringsopplegg som vil fungere litt som et aktivistkurs for 

viderekommende, noe som er blitt etterspurt i organisasjonen. Dette skal være både faglig innhold om 

klima- og miljøkrisa, og praktisk læring om hvordan man kan få gjennomslag og være en god aktivist. 

Vi tror organisasjonen får mye verdifullt ut av dette. Å bygge ressurspersoner i lokallag rundt omkring 

i hele landet, samt at de styrker sine lokallag igjen, tror vi vil gi et stort organisatorisk løft.  

Vi skal jobbe aktivt med å følge opp at deltagerne tar i bruk erfaringene sine i organisasjonen. For 

eksempel kan et mål være at alle som deltar skal trygge nok til å kunne holde foredrag om NU, våre 

politiske foredrag og om selve ekspedisjonen. Gjennom dette prosjektet kan de aktivt bli oppfordret og 

organisert til å gjøre dette, enten for sitt eget lokallag, sin egen klasse eller deltar i NU sine 

skoleforedrag-kampanjer.     

 

Vi ønsker også å bruke prosjektet som en PR-kampanje som både vil synliggjøre organisasjonen vår og 

kampsakene våre i nasjonal- og lokalmedia. Dette vil være både gjennom at prosjektet er kult og unikt 

nok til at vi kan få presseoppslag, men også at vi kan få oppmerksomhet gjennom arrangementene i 

kystbyene. I tillegg vil vi kunne skap mye bra SoMe-innhold rundt prosjektet.  

 

Selv om prosjektet først og fremst retter seg mot å motivere og styrke eksisterende medlemmer, tror vi 

at dette vil ha en positiv effekt på medlemsvekst. Prosjektet vil fungere som god “reklame” i vervearbeid 

generelt og folk som ønsker å delta på prosjektet kan oppfordres til å melde seg inn. I tillegg kan man 

verve gjennom arrangementene og aktivitetene man skal ha i land, og til slutt vil godt skolerte og 

motiverte medlemmer i seg selv bidrar til vekst. Dette vil være viktig for å bygge organisasjonen, og vi 

tror at dette kan gjøre det mer attraktivt å bli i organisasjonen for å delta på Miljøskuta.  

Vi mener NU alltid har vært en organisasjon som tenker litt større, litt mer ambisiøst, og er litt mer 

gærne enn organisasjoner vi vanligvis sammenligner oss med. Buss til Paris i 2015, lenking på 

Engebøfjellet i 2016, 400 på sommerleir i en gjennommuggen skole i Lofoten, å seile til Bjørnøya, og 

å saksøke staten. Prosjektene NUere mimrer tilbake til er gjerne de ideene som hørtes ut som galskap i 

strategi- og programprosessene de ble unnfanget i, men har vært definerende for organisasjonen i nyere 

tid. 

Å sende 120 unge miljøaktivister på tokt for klima og miljø langs kysten er ambisiøst, krevende, og litt 

“crazy”. Men er det en organisasjon som kan gjøre det, så er det Natur og Ungdom. 

 

Hvorfor bør prosjektfondet støtte dette med en million kroner? 
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Natur og Ungdoms prosjektfond skal “(...)brukes til å hel- eller delfinansiere prosjekter som vil gi Natur 

og Ungdom et politisk eller organisatorisk løft som vil gi resultater for miljøkampen i flere år 

framover(...)” 

Vi mener første avsnitt i retningslinjene for prosjektfondet dekkes opp svært godt i dette prosjektet. 

Dette er et stort prosjekt med et stort budsjett, og om det skal gjennomføres er det viktig å ha en sikkerhet 

i NUs egne midler, uten å ta fra det ordinære budsjettet.  

Etter å ha satt i gang en normal drift av organisasjonen, hatt en fantastisk sommerleir på Træna og økt 

antall medlemmer tror vi at NU er klar for et ambisiøst prosjekt! Derfor tror vi at dette prosjektet passer 

svært godt å ha sommeren 2023. Dette gir tid til å bygge forventning, engasjement og motivasjon. 

Samtidig som det gir tilstrekkelig tid til planlegging og rekruttering til prosjektet, noe som er nødvendig 

for å sikre et godt prosjekt.   

 Vi mener det er svært viktig å gi medlemmene våre et spennende og engasjerende tilbud, og mener det 

er passende å bruke av prosjektfondet til nettopp dette prosjektet. Ungdommens miljøskute vil samle 

organisasjonen og stimulere til nye og aktive medlemmer både dem som er med på reisen og dem som 

er med på lokale arrangementer. Prosjektet vil videre bygge en solid grunnmur for videre aktivitet. Vi 

tror at fokuset på grundig skolering vil gi et varig løft gjennom det bidrag deltagerne kan gi til 

organisasjonen i ettertid.   

I denne søknaden budsjetterer vi kun med de inntektskildene vi enten har fått eller er rimelig sikre på 

at vi kommer til å få. Under «andre inntektskilder» i budsjettkapittelet har vi beskrevet flere mulige 

inntektskilder. Som gir muligheter for å tilbakebetale støtten fra prosjektfondet. 

For å sette ned nødvendige ressurser for å planlegge et prosjekt halvannet år fram i tid, ser vi det 

nødvendig å sikre dette grunnlaget. Derfor er konklusjonen at prosjektet trenger 1 000 000 nok fra 

prosjektfondet for at vi skal kunne ha nok sikkerhet til å realisere prosjektet.  

Prosjektgruppen skal jobbe videre med andre inntektskilder gjennom våren med mål om å kunne 

tilbakebetale minst 50% av støtten fra prosjektfondet. Til nå har prosjektgruppa arbeidet en del med å 

skaffe midler gjennom diverse søknadsordninger, men fremover ønsker vi å se mer på muligheter for å 

søke støtte hos bedrifter eller andre aktører som tidligere har støttet lignende prosjekter. Dette utdypes 

ytterligere under.  

Prosjektskisse 

Ekspedisjonen vil starte med et kick-off arrangement i seilskipets hjemhavn. Deretter vil skuta seile 

langs kysten til en havnedestinasjon der det vil forgå et bytte av de 60 deltakerne, før skipet seiler tilbake 

til sin hjemhavn med 60 nye deltakere. Underveis skal det være faglige skoleringer og vi planlegger å 

utarbeide et undervisningsopplegg som kjøres to ganger. I tillegg vil det være stopp på 1-2 dager i flere 

kystbyer med ulike arrangementer, møter og aktiviteter.   

Prosjektskisse og budsjettet tar utgangspunkt i et tilbud vi har fått fra Skoleskipet Sørlandet, med plass 

til 60 deltakere om gangen. Dette skipet seiler fra Kristiansand. Seilskipet Statsraad Lehmkuhl med 

hjemhavn i Bergen, er også tilgjengelig i den perioden. Det vil være et alternativ som har plass til flere 

deltakere, derav lavere leie per person per dag, og gir mulighet for annen reiserute. Denne søknaden tar 

utgangspunkt i tilbudet og planene for Skoleskipet Sørlandet. 

Ungdommens Miljøskute vil både ha et faglig-praktisk program og en rekke arbeidsoppgaver under 

selve driften av skuta.  

  

På skuta skal deltageren få kjennskap til: 

·      Natur og Ungdoms viktigste fagområder, med fokus på hav og omstilling.  
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·      Naturvitenskap (biologisk mangfold, marine ressurser, klimaendringer etc.) 

·      Historie og kultur (knyttet til kyst og miljøvern) 

·      Hvordan engasjere seg i demokratiet 

·      Verktøy for å påvirke politisk på lokalt og nasjonalt nivå 

·      Praktiske ferdigheter innen seiling og drift av skipet (herunder sikkerhet, rutiner og maritim 

kunnskap) 

I tillegg til: 

·      Følelsen av gjennomslagskraft og samhold fra et sterkt samarbeid 

·      Selvtillit og selvinnsikt 

 

I havnene skal deltakerne bruke tilegnet kunnskap og få erfaring med: 

·      Organisere politiske arrangementer (for eksempel ungdomsmøter og debatter) 

·      Skape oppmerksomhet rundt en miljøsak gjennom aksjoner 

·      Engasjere seg i et lokalsamfunn gjennom for eksempel strandrydding 

·      Besøke bedrifter som jobber med bærekraftig havforvaltning og grønne løsninger 

·      Oppleve kystkultur gjennom kulturelle aktiviteter (for eksempel sjømat, historiske steder og lokale 

museer) 

  

Det faglige vil i stor grad ha en praktisk tilnærming gjennom dykking, turer langs kysten, 

søppelplukking, verksteder og besøk på utdanningsintuisjoner og lokale bedrifter. Vi vil invitere 

biologer, teknologer og andre fagfolk samt representanter fra aktuelle organisasjoner. 

Deltakerne skal selv være med å arrangere debatter, markeringer, møter og andre arrangement underveis 

i de ulike byene, noe som gir praktisk erfaring, eierskapsfølelse og verdifulle innsikt. Dette skaper også 

et tilbud for læring og engasjement for lokal ungdom i disse havnene. Til disse arrangementene ønsker 

vi også å samarbeide med lokallag der det er relevant, både for å forankre prosjektet i flere deler av 

organisasjonen og minske kapasitetsbruken på kontoret. Dette vil gi eierskap til prosjektet til flere av 

lokallagene, og med god planlegging vil arrangementene i disse byene være store happeninger som kan 

brukes til å engasjere flere og nye medlemmer lokalt. Vi vil også åpne for at lokallag fra de ulike stedene 

kan delta på andre aktiviteter som f.eks. Dykking, søppelplukking, guidet tur med biolog, workshops 

på skuta om miljø og klima når skipet er kaien i nærheten av dem. 

 

Vi vil i tillegg vektlegge naturopplevelser og friluftsliv for at deltakerne skal få en styrket forståelse av 

FNs bærekraftsmål om hav og hvor verdifullt havet er. Vi har sett at det er en stor sammenheng mellom 

ungdoms kjennskap til naturen, og deres interesse for miljøvern. Deltakerne skal tilegne journalistiske 

ferdigheter gjennom å ta del i formidlingen av ekspedisjonen gjennom presse og sosiale medier. I tillegg 

vil vi inkludere sosiale arrangementer som quiz, teambuilding og leker, for å skape god stemning og 

samhold.  

 

Vi skal også lage en konkret plan for hvordan vi kan følge opp deltagerne i etterkant av prosjektet. 

Målet er å sørge for at de tar med seg sin nye kunnskap og erfaring med tilbake til lokallaget sitt. 

Deltakerne kan bli ressurspersoner rundt i hele landet, og bruke det de har lært på Miljøskuta til å 

engasjere og rekruttere flere medlemmer. De kan bl.a. holde workshops, skrive leserinnlegg, bistå i 

gjennomføring av regionale og nasjonale arrangement, samt bistå til oppretting av nye lokallag dersom 

de er fra et sted uten. 

 

Hvem kan delta?  
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Prosjektet vil være åpent for alle mellom 16 og 25, men vil rette seg særlig mot eksisterende medlemmer 

i Natur og Ungdom. Deltagere vil bli valgt ut gjennom en søknadsprosess der man vil legge vekt på 

motivasjon, men også sikre at det balanse mellom kjønn, geografi og aldersgruppe. God økonomi skal 

ikke være en forutsetning for å være deltager, derfor setter vi en relativt lav deltakeravgift på 400 kr, 

samt åpner mulighet for å søke om å få deltageravgiften dekket av NU.  

Fremdriftsplan 

Når Hva skjer 

Oktober-desember 2021 • Oktober: prosjektskisse ferdigstilles 

• Undersøkelse av seilskipets muligheter 

• Søknad- og finansieringsarbeid 

Januar 2022 • LM vedtar prosjektet 

Vår 2022 • Ansette prosjektleder  
• Arbeid med finansiering (sikre nåværende 

midler og skaffe bedriftssponsorer) 
• Bestemme avtale med skip 

• Undersøke muligheter for samarbeid med 

ulike institusjoner (både til faglig opplegg og 

arrangementer) 

• Inngå kontrakt med skipet 

• Innspillsrunder på aktiviteter og læreplan 

August-oktober 2022 • Finansieringsarbeidet fortsetter for å skaffe 

overskuddsmidler 

• Skisse til læreplan og plan for 

arrangementer  

Oktober-desember 2022 • Lande samarbeid og avtaler 

• Arbeid med arrangementer 

• Konkret læreplan utarbeides og nødvendige 

eksterne bidragsytere kontaktes 

• Søknadsordning for å delta åpner 

Januar-februar 2023 • Presse og SoMe-strategi ferdigstilles 

• Endelig program ferdigstilles 

• Søknadsfrist går ut og deltakere annonseres 

Mars-april 2023 • Konkret aktivitetsplan ferdigstilles 

• Arrangementsplan annonseres og 

promoteres  

April-mai 2023 • Forarbeid og deltakerforberedelser 

Juni-juli 2023 • Gjennomføring av ekspedisjonen 

August-september 2023 • Evaluering, rapportering 

 

Budsjett 

Inntektskilder Inntekter 

Prosjektfondet kr 1 000 000 

Sparebankstiftelsen kr 1 085 876 

ETF kr 726 500 

Erasmus ungdomsprosjekt kr 600 000 

LNU herreløs arv kr 300 000 

Patagonia kr 200 000 
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Solofondet kr 100 000 

Bedriftssponsor kr 592 500 

Deltakeravgift kr 48 000 

Sum kr 4 652 876 

Utgiftsposter Utgifter 

Skipsleie kr 3 024 000 

Aktiviteter og arrangement kr 400 000 

Prosjektledelse kr 685 876 

Overhead  kr 323 000 

Reisekostnander til/fra skipet for deltakere kr 200 000 

Revisjon kr 20 000 

Sum kr 4 652 876 

Resultat kr 0 
 

 

Inntekter 

Under følger en kort beskrivelse av inntektspostene i budsjettet 

Prosjektfondsøknad 

Vi søker om 1 000 000 i ren støtte fra prosjektfondet.  

Energy Transition Fund (ETF) 

Gir støtte til organisasjoner som jobber for omstilling og mot olje. Har gitt NU støtte for denne typen 

arbeid over de neste to årene, og vi setter av en del av dette til ungdommens miljøskute, fordi vi ønsker 

å ha et tydelig omstillings- og oljefokus. Allerede innvilget. 

Erasmus+ Aktiv Ungdom: ungdomsstyrt prosjekt 

Støtter ungdomsaktivitet både internt og mellom EU og EØS-land. Saksbehandlere har vært svært 

positive og uttrykt at prosjektet passer godt med søknadsordninger. Vil gå til å dekke skipskostnader og 

noe prosjektledelse. Øvre grense på 60 000 EUR, men gir støtte basert på faste satser, så om vi får 

innvilget får automatisk 60 000 EUR pga. Prosjektets omfang. Søknad er sendt og blir ferdigbehandlet 

medio desember.  

Sparebankstiftelsen 

Gir støtte til prosjektet for barn og unge. Har uttrykt seg positive til prosjektet og vi mener det faller 

godt inn under satsningsområdene, særlig “natur og friluftsliv”. Har gitt millionbeløp til lignende 

prosjekter tidligere. Søknadsfrist: 1. Desember. Forventet svar i løpet av Mars.  

LNU 

Aktivitetsstøtta er en støtteordning der organisasjoner kan søke om opptil 400 000 kr for prosjekter som 

går utenom ordinær drift. Støtteordningen legger skal stimulere til økt deltakelse i frivillige 

organisasjoner blant ungdom, samt bidra til å skape nye aktiviteter og tilbud for ungdom. De legger 

også særlig vekt på ungdommers deltakelse i utforming av prosjektet. Tidligere har de gitt mye penger 

til seminarer og leirer og har uttrykt seg positivt ovenfor dette prosjektet. Frist: 15. November. Svar 

innen 4 uker.  
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Patagonia: International Grant 

Støtter aktivistiske miljøorganisasjoner verden over. Har gitt penger til NUs arbeid tidligere, og dette 

prosjektet passer godt inn i målsetningene. Gir vanligvis mellom 5 000 $ og 20 000 $, så selv om vi 

søker om mer, budsjetterer her med rundt 20 000 $.  

Solofondet 

Er en stiftelse som har som formål å inspirere og hjelpe aktive og engasjerte ungdommer for ideer, 

aktiviteter og prestasjoner til beste for dem selv eller andre ungdommer. De deler ut midler til 

ungdommer mellom 15 og 25 år med en øver grense på 100.000 kr. Frist er i mai 2022. 

Andre mulige inntektskilder 

Kontoret vil jobbe med flere inntektskilder med mål om å kunne tilbakebetale 50% av 

prosjektfondmidlene og sikre prosjektet mot tap av andre inntektskilder.  

Dette er blant annet andre søknadsordninger som Eckbos Legat og Storebrand “vi heier på”. I tillegg 

kan bedriftssponsorer, som KLP, Telenor Maritime, Bergans og andre friluftslivaktører, selskap innen 

fornybar energi og grønn skipsfart bli aktuelle inntektskilder. I tillegg ser vi stort potensiale i å søke 

samarbeid med ulike virksomheter innen kystkultur samt utdannings- og forskningsinstitusjoner for 

klima, miljø og maritime felt. Vi er i gang med å kartlegge slike mulige samarbeid.  

Til de lokale arrangementene i kystbyene, kan man ta i bruk lokale støtteordninger og lokallagsfondet 

om lokallag er med og arrangerer.  I tillegg vil vi spørre om støtte fra andre organisasjoner og lokallag 

som jobbe med den tematikken vi kommer til å ha i fokus for prosjektet.  

Vi vil også jobbe med ressurser for at deltagere skal kunne skaffe støtte fra lokale bedrifter, f.eks. et 

standardbrev med “støtte din lokale klimaambassadør”.  

 

Søknadsplan frem til Landsmøte 2022 

ETF Innvilget. 

Erasmus +  Søknad sendt for 2022, forventet svar i desember 

med påfølgende forespørsel om å beholde 

midlene til 2023. 

LNU Frist for 2021 er 15. november, svar innen fire 

uker. Mulig å søke i 2022. 

Sparebankstiftelsen Frist for 2021 er 1. desember, svar i løpet av 

mars. Mulig å søke i 2022. 

Prosjektfondsøknad LM 

Patagonia Januar  

Solofondet Mai 2022 

Crowdfunding Oppstart våren 2022 og går gjennom hele året. 

Bedriftssponsorer Når prosjektleder er ansatt (januar/februar 2022) 

 

Andre inntektskilder Arbeidet med andre inntektskilder har begynt og 

vil foregå fortløpende gjennom hele 2022. 

 

Utgifter 
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Under følger en beskrivelse av utgiftspostene i budsjettet med utgangspunkt i tilbudet fra skoleskipet 

Sørlandet. En avtale med Statsraad Lehmkuhl kan gi mulighet for flere deltakere og lavere skipskostnad 

per deltaker.  

Leie av seilskip 

Skipsleie er dyrt, men også det sentrale elementet i dette prosjektet. Prisen på Skoleskipet Sørlandet 

ligger på 112 000 kr dagen inkl. mva. Dette dekker leie av skipet, reiseutgifter, mat til deltakerne og 

kostnaden av skipets mannskap som lærer opp og har sikkerhetsmessig ansvar for deltakerne.  

Aktiviteter og arrangement 

Denne potten går til å dekke alle kostnader knyttet til faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter som vil 

være en del av opplegget for deltakerne om bord, f.eks. innleie av foredragsholdere, workshopmateriale, 

leie av dykkerutstyr e.l. I tillegg dekker det kostnader for arrangementene vi kommer til å ha i land, 

f.eks. honorar til musiker, innledergaver, materiell til aksjoner, transport til næringsbesøk og 

promotering av de åpne havnearrangementene.  

Prosjektledelse 

Dette er et enormt prosjekt, som krever mye planlegging og oversikt. Mye av dette vil bli dekket av 

frivillige ressurser og de ansatte på kontoret, men i tillegg ønsker vi å ansette en prosjektleder som skal 

lede prosjektet fra våren 2022. Stillingen skal være 50% og på til sammen 18 måneder. Det første halve 

året vil prosjektleder arbeide med å sikre finansiering og avtaler, mens den ansatte høsten 2022 og våren 

2023 vil utarbeide et solid undervisningsopplegg og plan for arrangementer. Vi vil også sette av penger 

til å gi lønnsuker for særlig tungt arbeid, f.eks. noen med særlig ansvar for gjennomføringen av selve 

turen eller rapporteringsarbeid.  

Reisekostnader til/fra skipet 

Vi ønsker å dekke reise til/fra ombordstigning på skipet.  

Overhead 

Når man søker eksterne midler er det vanlig å sette av en viss sum som går til å dekke det at man bruker 

av NU sine ressurser for å gjennomføre prosjektet, for eksempel noe av tiden til de ansatte, leie av 

kontoret osv. Dette går altså bare at av de eksterne midlene og ikke prosjektfondmidlene.  

Revisjon 

Når man søker om store summer blir det ofte krevd at man bruker en ekstern revisor som går over og 

sjekker at alt er som det skal i regnskapet.  

Risikovurdering 

Økonomi 

Hovedutfordringen for dette prosjektet er økonomien. Dette er stort prosjekt, og skuta er dyr. Risikoen 

er at vi ikke får tilskudd fra søknadsordningene vi legger til grunn her, og at vi samtidig ikke finner 

andre finansieringsmuligheter. I et worst-case-scenario vil NU måtte dekke deler av kostnadene med 

egenkapital eller betale kanselleringsgebyr. Vi minsker denne risikoen ved å fortsette 

finansieringsarbeidet gjennom hele prosjekttiden og ha en dedikert ansatt som sikrer ressurser til 

søknadsarbeid. Vi planlegger for at vi ikke får alt det vi søker om, og totalt sett søker vi mer enn det vi 

trenger. I tillegg har vi et og et halvt år på å sikre finansiering og rekke søknadsfrister, og vi har allerede 
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begynt kartlegging av mulig samarbeid. I verste fall gir prosjektet rom for å nedskalere lengde på 

ekspedisjonen, antall dager i havn og omfanget på arrangementene.  

Få påmeldte 

Få påmeldte og liten interesse i organisasjonen er en risiko, da ender vi opp med å betale for plasser 

som ikke blir fylt. Vi tror det er en stor interesse for dette prosjektet. På mange måter er det en 

videreføring av det avlyste «seile til COP26» prosjektet, som det var mye interesse for og som fikk 

innvilget prosjektfondsøknad av landsstyre. I forbindelse med det prosjektet skrev 105 stykker seg på 

et interesseskjema for å være deltager, uten at man gjorde noe særlig mobilisering til det. Vi har også 

fått meget positiv respons når prosjektet er luftet i LS i tillegg til at vi har et år på å bygge opp interesse. 

Vi tror derfor at mobilisering til dette prosjektet skal gå fint. 

 

 

Retningslinjer for prosjektfondet 

4.1 Natur og Ungdoms prosjektfond skal brukes til å hel- eller delfinansiere prosjekter som vil gi 

Natur og Ungdom et politisk eller organisatorisk løft som vil gi resultater for miljøkampen i flere år 

framover. Produksjon av materiell alene godkjennes ikke som et prosjekt det kan gis støtte til. 

 

4.2  Prosjekter som støttes skal være prosjekter som vil gi et nasjonalt løft, og kan gå over ett eller 

flere år. Veiledende nedre grense for støtte til et prosjekt er kr 100 000. 

 

4.3  Forslag til prosjekter som bør støttes skal sendes landsstyret innen 8 uker før landsmøtet. 

Søknader skal inneholde en detaljert prosjektbeskrivelse, budsjett og søknadsplan. Før 

landsstyrebehandlinga av søknaden skal sentralstyret innhente en vurdering av aktuelle prosjekter fra 

økonomirådet. Landsstyret avgjør deretter om ingen, ett eller flere prosjekter sendes videre til 

landsmøtet. 

 

4.4  Landsmøtet foretar i forbindelse med budsjettbehandlingen den endelige tildelingen av støtte 

til ingen, ett eller flere av de prosjekter som landsstyret har fremmet. 

 

4.5  Hver høst skal det sendes inn rapport for framgangen i prosjektet. Rapporten med regnskap 

skal framlegges landsmøtet. 

 

4.6  Renter fra fondet inngår i Natur og Ungdoms ordinære budsjett 
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