
SAMMEN FEIRER VI 
NORGES VIKTIGSTE 
LAGARBEID



FLOMLYSET

Vi vil ha med alle lag og foreninger ut på dansegulvet – og
rette lys og oppmerksomhet på dere

Festen som alle vil være med på …og ingen vil gå glipp av



Frivillighetens år = 
Mulighetens år

✓Øke deltakelsen

✓ Fjerne barrierer for deltakelse

✓Vi skal synligjøre frivillig sektors
betydning





VITAMINER, IKKE MERARBEID

- drahjelp i arbeidet for å få flere med

- springbrett for utvikling og implementering av 

frivillighetsarbeid i klubben

- vitalisering av samarbeidet med:

I. Idretten og klubbene

II. offentlig sektor

III. næringslivet



FRIVILLIGHET...

Hvorfor det egentlig?



FRIVILLIGHET...

https://www.facebook.com/watch/?v=515601573477411&ref=sharing

Noen sier det slik...

https://fb.watch/cw-T6l1SPc/


FAKTA

Norges viktigste arvesølv



FAKTA

100 000 lag og foreninger drives på frivillig basis

10 millioner medlemmer



FAKTA

Frivillige innsats tilsvarer 142 000 årsverk

Det er 5% av Norges BNP



FAKTA

I klingende mynt 
er dette verdt



FAKTA

6 av 10 av oss er med i en frivillig organisasjon

Det er ingen andre land i verden som har det slik



FAKTA

I organisasjonslivet bygges tillit og nettverk mellom 
mennesker - som kalles for sosial kapital

T + N = SK



FAKTA

Frivilligheten fyller en rolle 
hverken markedet eller det 
offentlige kan fylle når vi 
ser på omsorg, integrering, 
folkehelse og idrett.



FRIVILLIGHET...

Hvorfor det egentlig?



FRIVILLIGHET

Hvordan skal man ta vare på den?



Tips til dere..

- Gjør det dere er aller best til: 
ikke finn på noe nytt, men bruk 
flomlyset til å få mer ut av det 
dere alt har planlagt

- Delta i noen av de store 
arrangementene: sykkelturen, 
Strandryddeaksjonen, 
#Sammen på tur



Tips til dere..

Bruk verktøy som finnes:

1. Frivillig.no
2. Ungfritid.no

Få drahjelp av de store 
kampanjene våre



Tips til dere..

Lag et «Frivillighetens 
år» arrangement:

✓vis dere fram i nærmiljøet

✓få flere med

Feire 17. mai på skikkelig 
vis?



Tips til dere...

Være med å rette flomlyset på noen:

i. Ildsjeler

ii. Spalteplass i lokalavisa



Tips til dere...

• https://fb.watch/bWZUwe2CB0/

https://fb.watch/bWZUwe2CB0/


Tips til dere – til andre
- Legg til rette for Frivilligtorg 

og Frivilligbørs 

- Delta i kartleggingen av 
arenaer for 
Kulturfrivilligheten i regi av 
feks Kulturalliansen

- Andre kartlegginger av 
frivillighetens behov



Tips til dere – til andre

«Legg til rette så organisasjonene får 
møte politikerne»



Tips til dere – til andre

Legg til rette for de store arrangementene: 
Sykkelturen

Strandryddeaksjonen

#sammen på tur

Lag egne arrangement:     

Stimuler til økonomiske tiltak



Tips til dere – til andre

Lag egne arrangement

Stimuler til økonomiske tiltak



Lik oss og følg oss på sosiale medier:

• Facebook – Frivillighetensår2022
• Instagram - Frivillighetensar2022

Følg med på våre nettsider:
www.frivillighetensar.no

http://www.frivillighetensar.no/

