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RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL INFORMASJONSTILTAK 2019 
 
FOKUS har fått innvilget ekstra midler til informasjonstiltak blant medlemsorganisasjonene. 

Disse må brukes senest innen 1. mars 2020.  

 

Kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg som er medlem av FOKUS kan søke om 

informasjonsstøtte til ulike informasjonstiltak i organisasjonen. Søknaden må være i tråd med 

retningslinjene for støtte som dere finner nedenfor. 

 

Formålet for informasjonsstøtten er å øke og synliggjøre kvinneorganisasjonenes 

engasjement i internasjonale kvinnespørsmål. Samtidig skal støtten bidra til en styrket 

fokusering og økt bevissthet i befolkningen forøvrig, om saker av betydning for kvinner i et 

globalt perspektiv. 

 

Alle arrangement og tiltak må ha et tydelig internasjonalt perspektiv med en 

forankring mot det globale sør. 

 

Vi oppfordrer organisasjoner til å gå sammen om å søke støtte. 
 
Støtte til informasjonsvirksomhet i Norge vil bli gitt på følgende vilkår: 
 

• Informasjonstiltaket det søkes om støtte til skal bidra til: 
 

o Informasjons- og faglige møter i regi av medlemsorganisasjonene der alle 
medlemsorganisasjonene skal inviteres. 

 
o Bred demokratisk deltakelse. Det oppfordres til at organisasjoner 

samarbeider og at miljøer utenfor Oslo og de store byene deltar i arbeidet, slik 
at det kan skapes landsomfattende engasjement.  

 
 

Kriterier: 
• Informasjonstiltaket skal finne sted i Norge. 
• Tiltaket det søkes om støtte til skal være avholdt innen 1. mars 2020.  
• Søknaden skal gjennom hovedorganisasjonen. Distriktslag kan ikke søke støtte direkte 

hos FOKUS. 
 
Søknad om informasjonsstøtte utfylles på vedlagte skjema utarbeidet av FOKUS: 
 

o Del 1 – Søknad om informasjonsstøtte skal inneholde konkret og utfyllende 
informasjon om tiltak(ene) det søkes støtte om, inkludert et budsjett for tiltaket 
(det vil si samlet kostnadsoversikt og finansieringsplan).  
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o Del 2 - Organisasjonsoppgave skal inneholde opplysninger om 

organisasjonen(-e). (Del 2 fylles ut kun når organisasjonen søker for første 
gang eller hvis det er behov for oppdateringer). 
 

 
 
 
 

• Det kan legges ved tilleggsinformasjon i søknaden. 
• Søknadsfrist er 1. november 2019.  
• Informasjonstiltaket det søkes om støtte til må være avholdt innen 1. mars 2020.  
• Organisasjonen forplikter seg til å rapportere til FOKUS på eget skjema, innen én 

måned etter at arrangementet er avholdt. Rapporten skal inneholde beskrivelse av 
møtets/tiltakets innhold, form og omfang, planer for oppfølging, antall deltakere og 
regnskapsoversikt med originalbilag eller revisorerklæring. Organisasjoner som ikke 
overholder frist for innlevering av regnskap og rapport vil ikke motta støtte ved neste 
søknadsrunde.  

• Organisasjonen forplikter seg til å informere FOKUS så raskt som mulig dersom 
informasjonstiltaket ikke gjennomføres som planlagt. Eventuelle ubrukte midler bes 
tilbakeført til FOKUS umiddelbart. 

 
 
 
 
 


