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01.mar Aktivitetstilskudd

En søknad for hvert tiltak og en 

aktivitetsplan, deretter egenerklæring 

etter tildeling.

Sendes på skjema som finnes på siden for tillittsvalgte 

på parkinson.no Linda

Varierer etter innhold i søknad. 

Vanligvis under kr 30.000.

I hovedsak tiltak med erfaringsutveksling. Noe 

variasjon fra år til år, se utlysningsbrev. Ca medio april

01.mar ExtraExpress

En søknad for hvert tiltak - ta kontakt 

med Kathrine for tilgang til skjema. ExtraStiftelsen v/ www.extraweb.no Kathrine Inntil kr 30.000 per tiltak.

Lokale tiltak med en viss grad av frivillighet og 

helseaspekt. 15.mai

01.jun
Returkontingent del 

1

Årsrapport (sendes som normalt etter 

årsmøtet). Forbundskontoret (post/e-post) Zara

Kr 150 per medlem med parkinson, 

kr 100 per pårørende-

/støttemedlem.

Kun fylkesforeningene mottar støtte; noen fylker 

viderefører til lokalforeningene. 01.jul

01.aug
Moms-

kompensasjon

Årsregnskap for fjoråret og skjema som 

sendes ut i forkant. Forbundskontoret (post/e-post) Zara

Refusjon av prosentandel av 

driftskostnader. - Månedsskiftet nov/des

01.sep ExtraExpress

En søknad for hvert tiltak - ta kontakt 

med Kathrine for tilgang til skjema. ExtraStiftelsen v/ www.extraweb.no Kathrine Inntil kr 30.000 per tiltak.

Lokale tiltak med en viss grad av frivillighet og 

helseaspekt. 15.nov

01.des
Returkontingent del 

2 - - Zara

Resterende utbetaling dersom 

medlemstallet har gått opp etter 

utbetalingen i juni.

Kun fylkesforeningene mottar støtte; noen fylker 

viderefører til lokalforeningene. 15.des

31.des Funkis

Utfylt skjema per tiltak - NB! bør sendes 

fortløpende gjennom året Funkis v/ www.funkis.no Zara Kr 80 per time.

Tiltak som varer i minimum 8 timer og har 

minimum 400,- i utgifter. Fortløpende

Engangs-

registrering Grasrotandelen Registreringsskjema www.norsk-tipping.no/grasrotandelen -

Andel av innsatsbeløpet fra de 

spillerne en "verver". - 1. jan, 1. mai og 1. sept

For mer informasjon, gå til siden for tillittsvalgte på hjemmesiden www.parkinson.no 

Interne og eksterne tilskuddsmuligheter for lokal- og fylkesforeningene


