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Høring Frifond-organisasjon 

 

Norsk viseforum ble stiftet i 1975 og er en landsdekkende organisasjon for viseklubber og 

visesangere. Medlemsmassen er for det meste basert på de som opplevde visebølgen på 70-

tallet, og gjennomsnittsalderen begynner derfor å bli høy. Frifond-midlene er et sårt tiltrengt 

tiltak for å stimulere til økt rekruttering av unge til visemiljøet. Hvis Frifond organisasjon blir 

forvaltet etter LNU sine retningslinjer så vil ikke NVF oppfylle inngangskravene til ordningen 

da vi ikke tildfredstiller kravene i § 4.1 ledd 7  

Selv om vi kan bli definert som en organisasjon med ”begrenset 

rekrutteringspotensial”, så vil vi ikke fylle kravet om at sentralleddet har 100 medlemmer 

under 26 år. Den særnordiske tradisjonen med visesang er under massivt press i dagens 

samfunn og hvis vi ikke stimulerer rekrutteringen av nye og unge mennesker til miljøet, står 

vi i fare for å miste denne levende tradisjonen. Derfor er Frifond-midlene så viktig for NVF, 

og mister vi dem vil det bli enda vanskeligere å rekruttere nye medlemmer og dermed mindre 

sannsynlig å oppnå inngangskravene til ordningen på et senere tidspunkt. 

 NVF har medlemslag som i stor grad bedriver samspill og sang av viser i små-grupper 

og derfor er ofte størrelsen begrenset. I følge § 5.3 defineres tellende lokallag som å ha minst 

5 tellende medlemmer. Dette er diskrimenerende for medlemsorganisasjoner som organiserer 

små medlemslag. NMR har i sine retningslinjer en mulighet for å telle lokallag som har 

mellom 3 og 4 medlemmer til 50% verdi av lokallag som har over 5 medlemmer. Dermed kan 

vi få støtte til lag som har under 5 medlemmer. Et annet spørsmål er hvordan LNU vil 

definere hvilke organisasjoner som har ”begrenset rekrutteringspotenisal” og dermed kunne 

vurdere om det kreves 200 eller 100 tellende medlemmer under 26 år for å oppfylle 

inngangskravene til ordningen. På bakgrunn av de ovennevnte momenter fraråder NVF at 

NMR fratas retten til å forvalte Frifond organisasjon. 
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