
Fred er ei det beste –
eller?

Medlemsmøte i Bærum Velforbund 5. februar 
2018



60 år
Bærum 
Velforbund 
er i år

60 år 
ifølge våre historiske 
dokumenter. 
Gratulerer!



Styrearbeid i en frivillig forening

Sitat fra en styreveileder for frivillige foreninger:

Hvor vanskelig det er å rekruttere nye styremedlemmer vil 
ofte være forbundet med foreningens renommé, hvor 
interessant styrearbeidet oppfattes, arbeidsmengde og hvem 
som ellers er medlem av styret. Jo proffere foreningen og 
styret fremstår, jo lettere er det å få folk til å gi sitt ja. 
Renommé er noe som bygges over tid, interessant arbeid kan 
alle bidra til, arbeidsmengde reguleres gjennom organisering 
– og da gjenstår det egentlig bare å finne de riktige 
personene



Hvorfor skal en være med?

• Få gjort noe, i stedet for å prate ved middagsbordet

• Bidra til å løse problemer i nærområdet

• Bidra til fokus på nærområdets utfordringer

• Velforeningen som det prioriterte talerøret overfor kommunen

• Delta, og informere fra møter som behandler lokalsamfunnets 
utfordringer og viktige beslutninger

• Bygge opp sin egen kompetanse

• Bidra til å redusere konflikter og uenighet – og finne felles løsninger

• Plattform for å samarbeid med naboforeninger 



Medlemsmøtet 7. november - oppfølging

Siden sist:

• Kontakt mellom velstyrene og styret i Bærum Velforbund

• Informasjon og kommunikasjon

• Datatekniske løsninger for medlemsregister og økonomi

• Nærmeste framtid

• Samarbeidsavtalen

• Bærum kommunes kartverk

• «Plan og byggesaksdialog» er nå på blass på 
www.baerum.kommune.no

http://www.baerum.kommune.no/


Møter i nær framtid

• Landskonferanse og landsmøte i Vellenes Fellesorganisasjon 3. mars

• Årsmøte  i Bærum Velforbund 6. mars

• Saker fra velforeningene til Bærum kommune 25. april

• Møte med formannskapet ikke fastsatt

• Vårmøte for medlemmene, ikke fastsatt



Departementets frivillighetsmelding

• Frivillig virksomhet (!) skal være en arena for 
enkeltmennesker og grupper som har lyst og vilje til å 
bruke av egen tid og/eller egne penger for å skape et 
bedre liv for seg selv eller andre, av egeninteresse
eller ut fra samfunnsansvar – egenorganisert, 
selvstyrt og uten tanke på fortjeneste.

•Men frivillig arbeid er likevel ikke en frivillig forening!


