
 
 
NTLs klubber og orkester kan søke VO-midler, Momskompensasjon og 
Frifond gjennom sitt medlemskap i NTL. 
  
  

·                   VO – Voksenopplæringsmidler – søkes 2 ganger i året. 
http://www.musikkensstudieforbund.no/tilskudd/ 
Alle klubber som er tilknyttet NTL kan søke om VO-midler, voksenopplærings-
midler for medlemmer over 14 år. Våre klubber tok ut kr. 1 382 620,- i støtte i 
2017. Støtten gis pr. time klubben øver. 
Kravet er at dere har øvelser, en repertoarliste og en fremmøteliste. Det er 
søknadsfrist to ganger i året. 
Søknaden sendes til det lokale Musikkråd, som også kan hjelpe dere med å utfylle 
den riktig. 

  

·                   Momskompensasjon – Søknadsfrist 15. mai 
66 klubber søkte momskompensasjon 2017 og mottok tilsammen kr. 477.390,-. 
Alle klubber og orkestre kan søke om momskompensasjon for sine utgifter. Denne 
momskompensasjonen fordeles etter andre regler enn ett vanlig momsregnskap. 
Klubben må ikke levere et momsregnskap til skatteetaten. Det er nok med et 
ordinært klubbregnskap. Klubben må være registrert i Frivillighetsregisteret. 
Søknadsfristen er 15. mai hvert år og følgende sendes NTL: 
Fullstendig årsregnskap – inntekter og utgifter i hver sin kolonne.  
Revisorberetning fra valgt revisor – et eget signert brev hvor valgte 
revisorer bekrefter at de har gått i gjennom regnskapet og funnet det i 
orden. 
Klubbens kontonummer og kontaktperson – HUSK fra 2019 må laget være 
registrert i Frivillighetsregisteret. 
NTL tar jobben med å søke momskompensasjon for klubbene gjennom Lotteri- og 
stiftelsestilsynet. Pengene blir utbetalt i desember hvert år. 

                               

·                   Frifond Organisasjon– Søknadsfrist 31. august 
Til drift og seminarer innen klubben kan dere søke Frifond Organisasjon gjennom 
Trekkspillforbundet. 
I 2018 søkte 23 klubber/orkestre og fikk tildelt kr. 345.000,-. 
Klubber og orkestre med 1/3 medlemmer under 26 år kan søke om Frifond-midler 
fra NTL. Har klubben en ungdomsgruppe kan denne skilles ut som egen enhet og 
være berettiget til støtte. Ta kontakt med kontoret for hjelp og opplysninger. Det 
blir sendt ut informasjon og søknadskjema til klubbene senere. 
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