
Lokalafdelingernes brug af indsamlede midler 

Udsendt fra lokalafdelingsudvalget oktober 2017 (revideret november 2019) 

Hvorfor har foreningen en holdning til hvordan man bruger sine midler? 

90% af de penge Scleroseforeningen har til rådighed er indsamlet hos medlemmer, 

bidragydere eller private fonde. Det vil sige, at de penge foreningen kan bruge centralt 

eller lokalt er givet af velmenende mennesker i tillid til, at vi får mest muligt ud af dem til 

fordel for medlemmer med sclerose og deres pårørende.  

Det giver os alle sammen et ansvar for at anvende pengene på en måde vi kan forsvare 

og forklare. 

Der er ingen tvivl om, hvad pengene må bruges til. De er alle indsamlet til foreningens 

formål og må derfor bruges til forskning, patientstøtte og information.  

I lokalafdelingerne dækker det netværksaktiviteter, lokalpolitisk arbejde, information, 

indsamling og events samt rimelige udgifter til bestyrelsens og arbejdsgruppers møder og 

aktiviteter. 

 

 

Hvorfor er det vigtigt at vi bruger de indsamlede midler med omtanke? 

De fleste aktiviteter i lokalafdelingerne koster noget og disse udgifter bliver typisk dækket 

via deltagerbetaling og tilskud fra lokalafdelingen. Og spørgsmålet er så hvor stor en del at 

udgiften skal lokalafdelingen dække. 

Det er svært at opstille faste beløbsgrænser for hvor meget der kan bruges på de 

forskellige aktiviteter vi laver lokalt og centralt. Nøgleordene her er sund fornuft, rimelighed 

og ansvarlighed. Den "almindelige" bidragyder skal kunne se fornuften og rimeligheden i 

det, vi har sat i gang, og det beløb vi har brugt på det. 

Det tidligere netværksudvalg udarbejdede for nogle år siden et forslag til retningslinjer på 

området, men lokalafdelingerne ville hellere have at der ikke var faste regler for det, men 

at udvalget reagerede på de lokalafdelinger, der brugte for mange penge.  

Efterfølgende er der dog flere lokalafdelinger der har efterspurgt hvilke retningslinjer 

udvalget følger for at reagerer på overforbrug. 

Derfor kommer her en vejledning fra lokalafdelingsudvalget som afspejler foreningen 

holdning 

 

 

 

 



Vejledning fra lokalafdelingsudvalget vedr. lokalafdelingernes brug af midler. 

Generelt: 

• Vejledningen er gældende for alle aktiviteter der udgår af lokalafdelingerne 

• Hvis en lokalafdeling søger eksterne midler til et konkret foredrag, udflugt etc. kan disse 
selvfølgelig bruges til det ansøgte formål, herunder §18. 

• Lokalafdelingen kan afholde de ekstra udgifter der er nødvendige for at alle kan deltage 
uanset handicap 

• Hvis man som menneske med MS har brug for hjælper for at deltage i et arrangement, er 
hjælperens deltagelse gratis. 

• Hvis I er i tvivl om et arrangement kan I kontakte jeres organisationskonsulent 

Arrangementets art  Lokalafdelingen Deltagerne 

Foredrag – sclerose 
relateret: 

• Fagviden om sclerose 

• Mestring 

• Leve det gode liv på 
trods 

 

Dækker udgiften til foredragsholderen 
samt eventuelt lokaleleje. 
Det tilstræbes at udgiften til foredrag 
ikke overstiger 5.000kr.+ transport 
Ved dyrere foredrag opfordres til 
samarbejde med andre organisationer 
eller nabo lokalafdeling. 

Betaler et beløb der 
minimum dækker de 
udgifter, der er til 
eventuel forplejning, 
samt resten til 
foredragsholderen 

Foredrag – underholdning 
 

 

Dækker lokaleleje og kan evt. dække 
en del af foredragsholderens honorar 
max. 1.000 kr.+ transport 

Betaler (rest)udgiften 
til foredragsholderen 
samt eventuel 
forplejning 

Julefrokost, sommerfest 
 

Yder et tilskud på max. 100 kr. pr. 
person 

Betaler resten samt 
drikkevarer 

Udflugter Teaterture etc. 
 

Der kan ydes et tilskud på max. 100 
kr. pr person 

Betaler resten af entre 
/ billet samt eventuel 
forplejning 

Netværksarrangementer 
• Sangaften 

• Cafe hygge 

• Kørestolsdans 

• Pårørende møder 

Dækker eventuel lokaleleje. 
 
Ved opstart af nye aktiviteter ex, 
cafeaften, pårørende aften etc. kan 
lokalafdelingen dække alle udgifterne. 

Betaler de faktiske 
udgifter til forplejning 

Årsmøde Dækker udgifterne, både til lokaleleje, 
evt. forplejning og evt. foredrag 

 

Kurser – sclerose eller 
organisatorisk kurser 
 

Dækker udgiften til underviser samt 
eventuelt lokaleleje. 
Det tilstræbes at udgiften til 
underviser ikke overstiger 2500kr. + 
transport 
Ved dyrere underviser opfordres til 
samarbejde med andre organisationer 
eller nabo lokalafdeling. 

Betaler eventuel 
forplejning. 

Frivilligpleje Udgifternes dækkes af lokalafdelingen 
 
Det tilstræbes at holde udgifterne på 
250 kr. pr. person 

 

Rekrutterings 
arrangementer 

Udgifternes dækkes af lokalafdelingen 
 
Det tilstræbes at holde udgifterne på 
250 kr. pr. person 

 

 


