
           
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Søknadsguide ExtraExpress 
Dette dokumentet er ment for å gi gode tips og råd til hvordan du får din prosjektidé ned på papiret og inn i 
det formatet som ExtraStiftelsen ønsker i sin søknad. Uansett om du allerede har skrevet ferdig søknaden, 
er midt i prosessen, eller er i ferd med å starte opp, vil dette dokumentet garantert være til god hjelp. 
 
Hva er en god søknad? 
Det finnes ingen konkrete svar på dette, men det er helt sikkert at en god søknad som regel kommer fra en 
god idé. Men hva er så en god ide? En god idé er noe du tror på, og noe du har lyst til å få gjennomført. Og 
hvis din idé vil bidra til å fremme fysisk og psykisk helse, mestring eller økt livskvalitet for bare noen få, ja 
da er du godt på vei.  
 
Hva er ExtraStiftelsen opptatt av i sine søknader? 
Det er viktig å få din prosjektsøknad til å passe inn i ExtraStiftelsens retningslinjer. Dette betyr ikke at du 
skal endre prosjektet men at du skal finne argumenter til din søknad som viser at ditt prosjekt er innenfor 
ExtraStiftelsens sine kriterier. 
 
Retningslinjene til ExtraExpress sine søknader finner du på ExtraStiftelsen sine hjemmesider 
(www.extrastiftelsen.no) Leser du gjennom dette vil du danne deg et bilde av hva en søknad til dem bør 
inneholde. Under har vi plukket ut 4 punkter som du bør merke deg spesielt når du jobber med din søknad. 
 

a. Prosjektet må være lokalt.  

i. Dette må komme fram av teksten i søknaden. 

b. Prosjektet skal bidra til frivillighet og stor grad av brukermedvirkning.  

i. Hvor mange vil delta som frivillig i prosjektet? Vil prosjektet verve nye frivillige? Vil 

prosjektet bidra til frivillighet etter prosjektets slutt? 

c. Prosjektet skal fremme fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. 

i. Dette er hovedmålet til alle ExtraStiftelsen sine prosjekter og derfor ekstremt viktig 

å få fram. Bakgrunnen for nesten samtlige prosjekter som får midler når de søker 

gjennom MS – forbundet vil være en beskrivelse av MS syke sin helsetilstand. Om 

det gjelder tapt gangfunksjon, nedsatt syn, fatigue eller lignende. 

d.  Prosjektsøknaden må være passe lang 

i. Det er viktig at en prosjektsøknad er kort og konsis, men hvis den ikke er utfyllende 

nok er det nesten garantert at du ikke vil få støtte. Ta deg tid, få noen andre til å se 

på søknaden eller ta kontakt med oss i MS – forbundet. Vi er her for å hjelpe! 

Hvordan fyller jeg ut søknaden? 
Resten av dette dokumentet er en enkel og grei guide til hvert av punktene i søknaden.  
PS: Dette er ikke en teknisk veileder men ment som hjelp til å skrive selve søknaden. Mer utfyllende rundt 
bruken av Extraweb kan du finne i brukerveiledningen fra ExtraStiftelsen (den finner du på hjemmesiden 
deres www.extrastiftelsen.no).  
 
Selv om du skriver en god og utfyllende søknad, er det ikke sikkert den blir innvilget. Du får ikke 
begrunnelse på hvorfor den ikke fikk midler. Mitt beste tips er å gjøre det beste du kan, og hvis den ikke blir 
innvilget, eventuelt sende den inn på nytt ved neste frist.  
 
Lykke til  

http://www.extrastiftelsen.no/
http://www.extrastiftelsen.no/


 

PROSJEKTNAVN 
Dette må fange oppmerksomhet til de som leser søknaden! Bruk tid på å få til en fengende tittel som 
skaper oppmerksomhet. Når alle søknadene blir lest, kommer de i en stor bunke og det handler om å skille 
seg ut ved første øyekast. Samtidig må man ikke glem at navnet må være beskrivende for prosjektets 
innhold. 
 
Tips! Det kan være en idé å endre denne når søknaden er helt ferdigskrevet. Kanskje noen nye ideer har 
kommet opp underveis. 

 

PROSJEKTETS VARIGHET 

Forventet startdato (dd.mm.åååå) 
Prosjektets startdato kan aldri være før man har fått tildelt midler som vil si 15. mai for søknader på våren 
og 15. november for søknader på høsten.  
Det er viktig å merke seg at startdato på prosjektet kan starte lenge før en eventuell samling eller lignende 
som man har søkt støtte til. Hvis det skal gjøres et arbeid i forkant av samlingen må dette regnes som en del 
av prosjektet og startdato settes da fra forberedelsene har startet. Det vil være viktig at dette kommer fram 
av «Beskrivelsen av prosjektet». 
 

Forventet sluttdato (dd.mm.åååå) 
Forventet sluttdato kan fritt velges med varighet på 1 dag til maksimalt 1 år fra forventet startdato. 

 

INFORMASJON OM SØKER 
Dette finner du mer om på ExtraStiftelsens retningslinjer. 
 

PROSJEKTINFORMASJON 
Skal prosjektet foregå i eller tilknyttes det sentrale organisasjonsleddet? 
Her skal du alltid markere Nei med mindre en i MS – forbundets administrasjon har sagt noe annet.  
 
Organisasjonsledd 

Her velger du det organisasjonsleddet du representerer. Søker du som privatperson velger du «Annet» men 
sørger for at det kommer fram senere i søknaden på punktet «Gi en kort beskrivelse av det dere planlegger 
å gjennomføre». 
 

Organisasjonsnummeret til det organisasjonsleddet som søker 

Her legger du inn organisasjonsnummer til ditt aktuelle lokallag eller til en av de andre alternativene. Dette 
kan du finne ved å søke opp ditt aktuelle lokallag i søketeksten til Brønnøysundregisteret på 
www.brreg.no/frivillighetsregisteret   
Om du søker som privatperson skal du bruke MS forbundets organisasjonsnummer som du også finner i 
der. 
 

Kontonummer til organisasjonsleddet 

Kontonummer kan du få av styreleder eller styrets regnskapsfører i ditt aktuelle lokallag. 
Som privatperson skal du føre opp et personlig kontonummer. 
 

Kommuner for prosjekt 

Her velger du de aktuelle kommunen(e) hvor deltakerne til prosjektet er bosatt. Om prosjektet skal 
gjennomføres i en annen kommune en deltagernes bostedsadresse skal dette IKKE skrives inn 

http://www.brreg.no/frivillighetsregisteret


 

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 
Bakgrunn for prosjektet/tiltaket – 1024 tegn 

Her skal du fortelle om bakgrunnen og ingenting om gjennomføring av prosjektet, dette kommer senere i 
søknaden. Beskriv det problemet prosjektet skal løse, og hvorfor du ønsker å løse det.  

 
Tips 1: Dette bør være et problem hvor det å fremme fysisk og psykisk helse, mestring og 
livskvalitet vil bidra til å nå målet for prosjektet. 
 
Tips 2: Finn fakta som beskriver en utfordring som angår spesielt din målgruppe i prosjektet. F.eks. 
svekket gangfunksjon hos X % av alle med diagnosen MS hvis prosjektet ditt handler om et nytt 
lokalt turtilbud hvor målet er å bedre gangfunksjon gi mestring og økt livskvalitet. 
 
Tips 3: Har du et samarbeid med andre personer eller organisasjoner i lokalmiljøet allerede kan det 
være en god idé å få med dette med som en del av bakgrunnen. 

 

Målsetting for prosjektet/tiltaket – 512 tegn 
Her skal du fortelle om målet med prosjektet, men fortsatt er det viktig å ikke blande inn selve 
gjennomføringen i noe stor grad. 

 
Tips 1: Still deg følgende spørsmål: Hvorfor ønsker jeg å gjennomføre dette prosjektet? 
 
Tips 2: Prosjektets mål bør ikke være for mange og ambisiøse. Vær realistisk, men på ingen måte 
underdriv. 

 

Målgruppe for prosjektet/tiltaket – 256 tegn 
Målgruppe for prosjektet må være tydelig. Det er viktig å tenke på at et kriterium for prosjektet er at det 
må være lokalt.  
 

Antall personer dere planlegger å få med/eller nå 
Vær realistisk og ikke overdriv. 
 
Gi en kort beskrivelse av det dere planlegger å gjennomføre – 4096 tegn 
Her skal selve gjennomføringen av prosjektet stå. Nå har du beskrevet; bakgrunn, målsetting, målgruppe og 
deltagere. De som leser denne søknaden skal nå tenke at selve gjennomføringen vil bidra til å nå 
målsetningen! Hva ønsker dere og gjøre? Hvordan skal dere gjøre det? Dette er det viktigste punktet i 
søknaden!  
  

Hva gjøres av frivillig innsats i prosjektet/tiltaket? – 1024 tegn 
Hvem vil delta, og på hvilken måte? Her er det viktig å tenke på om det vil være personer som tidligere ikke 
har vært en del av frivilligheten som deltar. Hvis dette er tilfelle, så må du få med dette. Få med alle timene 
og arbeidet dere legger ned i prosjektet. Både i forkant, underveis og i etterkant. Prøv å estimere ca hvor 
mange timer dere kommer til legge ned i prosjektet. 
 

Vil dette prosjektet/tiltaket bidra til økt frivillighet lokalt? 
Dette prosjektet vil bidra til din frivillighet, så det det alltid være riktig å svare Ja på dette punktet.  
 

Hvilke resultater forventer dere å oppnå? – 1024 tegn 



 

Dette kan dere se på som en slags oppsummering til hele søknaden. Her skal dere beskrive hvordan du 
forventer at målet nåes som følge av gjennomføringen. Det er også veldig viktig å beskrive noen 
ettervirkninger for prosjektet. Flere i aktivitet, mer opplysning om MS, nå nye med MS, etc.  

 

ØKONOMI 
Her kommer en gjennomgang av hvordan du fører inn ditt budsjett til ExtraExpress. Denne baserer seg på 
de samme postene som du finner i Extraweb og er veldig enkel å bruke. Mer detaljer rundt økonomistyring 
i ditt prosjekt vil du bli informert om fra administrasjonen i MS-Forbundet ved en innvilget søknad. 
 
Vær edruelig i budsjetteringen, men ikke vær redd for å ta med faktiske utgifter.  
 
Inntekter 
ExtraExpress 
Her skal du føre opp hvor mye midler du søker om til prosjektet ditt under ExtraExpress. PS: det skal skrives 
i x1000 kr. 1000kr = 1  
 
Andre inntekter 
Legg merke til at det skal fylles inn andre inntekter dersom prosjektet bruker midler fra andre steder en 
ExtraExpress. Dette kan være støtte fra andre sponsorer, egenandeler ved deltagelse ol. Husk at dette er et 
budsjett og derfor veiledende til det du forventer av inntekter. Det kreves altså ikke at du skal ha disse 
inntektene tilgjengelig enda. 
 
Utgifter 
Materiell/utstyr 
Her skal du føre inn alt du regner med å bruke av budsjettet på materiell som vil ha nytte etter prosjektets 
slutt også. f.eks. En lavo, en rullestol eller t-skjorter. 
 
Reise/opphold 
Her skal du føre alt av kostnader til reise, kost og losji. Mat inngår altså i denne posten. 
 
Innkjøpte tjenester 
Her skal du føre alle utgifter hvor det blir ytt en tjeneste av personer eller firmaer. Penger du bruker på 
honorarer til enkeltpersoner inngår også i denne posten. 
 
Andre utgifter 
Føler du ikke noen av postene over dekker din kategori setter du de aktuelle utgiftene her. 

 

Utdyp hva utgiftene er, samt eventuelle andre inntekter 

Her er det viktig å føre opp en forklaring til alle postene i punktet over. 

 

Hvis det søkes om utstyr i prosjektet, beskriv her hvordan utstyret skal brukes fremover 

og hvem som skal ha ansvar for det 

Det er veldig viktig at du kommer med en god forklaring på dette punktet om det er aktuelt. Hvem har 

ansvar for oppbevaring og vedlikehold.  

 



 

PROSJEKTKATEGORI 

Ta en nøye vurdering av hvor du tenker ditt prosjekt hører hjemme. Aktiviteter, informasjon, 

likepersontjeneste, opplæring av frivillige eller mestring og selvhjelp. 

 

PROFILERING 

Dersom det foreligger informasjon om prosjektet/tiltaket på nettsider, Facebook eller 
lignende, lim inn lenke eller spesifiser her 

Det vil være veldig verdifullt for ditt prosjekt om du kan vise til en nettside, eller informasjon vi a sosiale 

medier. Det vil absolutt være verdifullt å opprette en gruppe på Facebook, snappkonto eller lignende. Tenk 

kreativt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan kan jeg komme med spørsmål eller kommentarer til dette dokumentet? 

Har du spørsmål relatert til ExtraExpress kan disse sendes til kristi@ms.no eller ved å ringe 92 48 77 00. 

Hvis du har innspill eller kommentarer til dette dokumentet er det verdifull informasjon som vi også tar 

imot med glede. 

mailto:kristi@ms.no

