Frivillig framtid
Frivillighetsmelding

for Hurdal kommune

Hurdal
21. april 2013

Innledning

Hurdal kommunes formannskap vedtok i sak 12/27 den 2. mai 2012 at
det skulle opprettes et frivillighetsutvalg
som skulle utarbeide en
frivillighetsmelding
for Hurdal kommune. I sak 12/61 valgte
kommunestyret den 20. juni samme år utvalgets politiske
representanter. Utvalget har konstituert seg selv, og har hatt følgende
sammensetning:
Trond Arntsen (Hurdal Lions), leder
Oddbjørn Knai (Hurdal Turlag)
Lisbeth Gulbrandsen (Fremad)
Bjørn Rudlang (Hurdal IL)
Dag Langgaard (frivillig)
Thomas Sørlien (H)
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John Rognstadtangen (Ap)
Lise Lotte Solberg (til 31.12.12) (V)
Unni Garsjømoen (fra 01.01.13) (Ap)
Christer Gulbrandsen (administrasjonen), sekretær
Lise Lotte Solberg (fra 01.01.13) (administrasjonen)
Utvalget hadde et bredt mandat (vedlegg 1), men innså tidlig at det var
nødvendig å avgrense arbeidet ytterligere, og valgte derfor å fokusere
på å gjennomføre en kartlegging av frivilligheten i Hurdal først. Dette
ble først og fremst gjort gjennom en kartleggingsundersøkelse, som
gjennomgås i denne meldingas del 2 nedenfor. I tillegg var utvalget
opptatt av å beskrive konkrete tiltak. Dette er gjort i meldingas del 4.
Til grunn for utvalgets arbeid har ligget en bred definisjon av
frivillighet, basert på definisjoner brukt i andre kommuners
frivillighetsmeldinger. Utvalget har definert frivillighet slik:
All ulønnet aktivitet (frivillig arbeid og innsats) som utføres utenfor egen husholdning av
enkeltpersoner og/eller grupper/organisasjoner, og som er med på å gi ekstraverdi til
beste for hurdalssamfunnet.

Utvalget har gjennomført fire møter, og har i tillegg organisert et
allmøte for frivilligheten i Hurdal, som ble avholdt på Hurdal
ungdomsskole 21. mars 2013. Her møtte det 15 representanter for 14
ulike lag og foreninger, som gjennomførte en cafédialog omkring
problemstillinger og temaer utvalget hadde valgt ut på forhånd.
Oppsummering fra cafédialogen er vedlegg 2 til meldinga.
Denne meldinga er avgitt av Frivillighetsutvalget, og står for dets
regning. Meldinga vil bli gjenstand for politisk behandling i
kommunestyret 15. mai 2013.
Meldinga er bygget opp slik: Del 1 sier kort noe om hva frivillighet er, og
frivillighetens betydning og plass i samfunnet. Del 2 presenterer
resultatene fra kartleggingsundersøkelsen, mens del 3 gir en kort
diskusjon av prioriteringer og tiltak. Del 4 presenterer utvalgets forslag
til tiltak.
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Del 1: Hva er frivillighet?
Frivilligheten har ere dimensjoner. Her sier vi kort noe om hva
frivillighet kan være.
Frivillighet
har egenverdi
Frivillig aktivitet er først og fremst noe vi gjør
fordi vi trives med det, og fordi det er viktig i
seg selv. Noen aktiviteter er spennende i seg
selv, noen aktiviteter gjør at vi utvikler oss
som menneske, og noen aktiviteter gjør vi for
å gjøre noe for andre. Alt dette har verdi, og
det er den viktigste grunnen til at folk deltar i
frivillig arbeid. Frivilligheten må aldri sees på av andre som redskap for
noe annet enn seg selv.
Frivillighet

og demokrati

Frivillig aktivitet er også en styrke for
demokratiet. Gjennom frivillig arbeid
utvikler vi ferdigheter og tilegner oss
kunnskap som gjør at vi er bedre i stand til
å påvirke samfunnet rundt oss. De este

frivilligheten

setter også pris på å få styre sine
aktiviteter selv, og store deler av
har derfor et rikt, demokratisk liv. Sist, men ikke minst,

trenger stat og marked det korrektivet
sivilt samfunn på egne premisser.

som ligger i et velfungerende

Frivillighetens
positive bivirkninger
Gjennom å bidra til at vi alle kan leve
rikere liv sørger frivillighet for at vi får
bedre helse og varmere samfunn. Derfor
har også andre offentlige og private
aktører en interesse i å støtte frivillig
virke - i tillegg til at frivillighet har en
egenverdi.
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Del 2: Kartlegging.

Totalt 36 organisasjoner svarte på kartleggingsundersøkelsen til
Frivillighetsutvalget
av 70-80 mottakere. På spørsmål om hva slags
organisasjoner de var, svarte de som i guren over. Vi vet at det er stor
variasjon i medlemstallet i disse organisasjonene, slik at undersøkelsen
må sees på som et uttrykk for situasjonen i ulike typer organisasjoner,
og ikke et bilde på hva befolkningen i Hurdal som helhet opplever. I
kategorien håndverk/husid
ligger også historie, og i sang/musikk/dans
ligger også teater. Andre organisasjoner, livssyn/religion/menighetsliv
og politiske organisasjoner utgjør det største antallet blant de som har
svart. Spørsmålene i undersøkelsen er lagt ved som vedlegg 3.
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Organisering

Årsmøter

Styre

De este har årsmøter el.l., 8 har
det ere ganger i året, 23 én
gang i året og 2 har varierende
hyppighet. 3 har ikke slikt møte.

31 har et valgt styre eller
lignende, mens 4 bare har en
leder/talsperson - 1 av disse er
ikke valgt. 1 er preget av at noen
bare tar ansvar fra gang til gang.

Tilknytning
region/paraply
2/3 er tilknyttet et regionalt ledd
eller paraplyorganisasjon.
Samtidig er det 12 som ikke har
slik tilknytning. Det vanligste er
å ha fylkeslagstilknytning.

Tilknytning
nasjonalt
Nasjonal tilknytning er svært
vanlig. Bare ti foreninger er uten
nasjonal tilknytning.
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Bare Hurdal?

Flest lag hører eksklusivt til i Hurdal, men det er også fem lag som
hører til Hurdal og én kommune til, og tre lag som hører til Hurdal og to
kommuner til. Tre lag hører til Hurdal og ere kommuner.

Samarbeid på tvers
28 av de 36 foreningene rapporterer også at de har samarbeid med
andre lag og foreninger, både i og utenfor Hurdal. Dette samarbeidet
varierer fra det strukturerte og det organiserte, til det mer sporadiske
og tilfeldige.
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jevnlige arrangementer, er dette
viktige møteplasser for bygdas
seniorer.

Hva slags
mangfold?

De gjenværende større
foreningene - velforeninger og
Hurdal Historielag, for eksempel er preget av at det er en relativt
liten andel - kanskje 5-15% - av
medlemmene som «drar lasset». I
disse organisasjonene er nok
medlemskapet mer et
støttemedlemskap, eller et
medlemskap hvor man får andre
ting ut av medlemskapet enn
sosialt fellesskap.

Et avgrenset mangfold?
Mange av organisasjonene som
har svart er svært aktive. De to
store idrettslagene Hurdal IL og
Fremad har til sammen over 700
medlemmer. Ettersom omtrent
450 av medlemmene er 26 år
eller yngre, er disse to aktørene
også svært viktige arrangører av
aktiviteter for barn og ungdom.
Både Hurdal IL og Fremad, og
sikkert flere organisasjoner, har
medlemmer også fra flere andre
kommuner. En viktig
organisasjon for den voksne
befolkningen er Hurdal jeger- og
fiskeforening, med sine ca 370
medlemmer. I forhold til
medlemstallet er ulike idretts- og
friluftslivsorganisasjoner
dominerende. Dette bidrar til at
hurdølinger i alle aldre får sunne
og positive fritidsaktiviteter, og
bidrar positivt til folkehelse.

Til slutt har vi en stor gruppe
organisasjoner hvor gruppene
kan karakteriseres som små til
mellomstore - med mellom 10 og
40 medlemmer, og hvor det grovt
sett er mellom 5 og 20 som er
aktive. Her er det et stort innslag
av menighetsliv, men også av mer
spesialiserte seniorlag og
interesse- og
hobbyorganisasjoner. I tillegg
finner vi her de politiske
organisasjonene.

For eldre er kanskje særlig
Hurdal pensjonistforening og
Hurdal turlag viktige. Med rundt
220 medlemmer til sammen og
rundt halvparten som deltar
aktivt på ulike ukentlige eller

Det frikirkelige menighetslivet
har nok historisk spilt en viktig
rolle i hurdalssamfunnet. Ut fra
svarene på kartleggingen kan det
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Samarbeid med kommune og
næringsliv
Det er litt varierende i hvilken
grad spørsmål omkring
samarbeid med kommunen og
næringslivet lokalt har blitt
besvart, og hvordan spørsmål om
dette har blitt forstått. Av
svarene danner det seg likevel et
bilde av at det foregår et visst
samarbeid mellom frivillige
organisasjoner og kommunen og
(i mindre grad) mellom frivillige
organisasjoner og næringslivet.
Hurdal Hele Året og VM i Spark
utfor er et par eksempler på
vellykket samarbeid mellom
frivillige organisasjoner og
næringslivet. Det er imidlertid et
bredt ønske fra mange av de som
har svart å kunne videreutvikle
samarbeidet med både kommune
og næringsliv. Flere svar
inneholder konkrete ønsker eller
ideer til hva slikt samarbeid kan
handle om - og ofte dreier dette
seg om praktisk samarbeid.

se ut som dette har endret seg.
Det er flere av disse
organisasjonene, men de fleste ser
ut til å være små, og til å ha et
aldrende medlemskap. Imidlertid
omfatter ikke undersøkelsen
frivillighet i Den norske kirke
utover søndagsskolen og
kirkeringer, og det er grunn til å
tro at det foregår en betydelig
innsats her som ikke fanges opp
fullstendig av kartleggingen.
Ut fra disse funnene ser det ut til
at det er et bredt, frivillig
aktivitetstilbud i Hurdal for
idretts- og friluftsinteresserte
generelt, og idrettsinteressert
barn og ungdom spesielt, samt for
eldre seniorer. I tillegg er det et
visst utøvende kulturtilbud for
barn og unge gjennom Hurdal
teatergruppe og Hurdal
skolekorps.
Rekrutteringsutfordringer
Med unntak av idretten, Hurdal
teatergruppe og Traktorklubben i
Hurdal rapporterer de fleste
lagene som har svart at det er
vanskelig å rekruttere
medlemmer og aktive. Det ser ut
som idretten opplever et frafall i
tenårene, noe som er relativt
vanlig i hele landet.
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Del 3: Diskusjon
Frivilligheten

i Hurdal lever i beste velgående. Det totale bildet som

avtegner seg i kartleggingen, er av ei bygd med høy organisasjonsgrad
(mange medlemmer i organisasjonslivet), hvor organisasjonslivet har
høyt aktivitetsnivå og mange deltakere , og hvor frivilligheten i stor
grad står på egne bein . Det meste av den organiserte frivilligheten er
godt strukturert , og er tilknyttet ulike lokale, regionale og nasjonale
nettverk . Det bildet som avtegner seg i kartleggingsundersøkelsen ble
også i stor grad bekreftet av deltakerne på allmøtet for frivilligheten
som utvalget arrangerte.
Samtidig vil nok det frivillige aktivitetstilbudet oppfattes ulikt av ulike
deler av befolkningen. I en kommune som preges av nærheten til
naturen er naturlig nok idrett og friluftsliv dominerende. Samtidig vet
vi at ungdom lett faller fra disse aktivitetene i tenårene, og det er i liten
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grad andre ikke-kommersielle aktivitetstilbud for ungdomsgruppa i
Hurdal. Dette er utfordrende for ungdommene det gjelder, og kan også
være negativt i et forebyggingsperspektiv. For den (godt) voksne
befolkningen er det et bredere innslag av ulike typer aktiviteter, men
det er nok i dagens samfunn også naturlig at frivillig aktivitet for egen
del er mest aktuelt for barn, ungdom og middelaldrende til eldre
voksne. For voksne i etableringsfasen og med hjemmeboende barn er
det nok mer naturlig i dag å engasjere seg i arbeidslivet og i sine barns
fritidsaktiviteter.
Frivillighet kan imidlertid ikke drives ut fra noe annet enn sine egne
målsetninger, og det blir derfor galt hvis frivillighet eller kommune skal
gå veldig langt i å stimulere til bestemte typer aktivitet på folks fritid.
Det som kan være utfordrende med den situasjonen som er beskrevet
ovenfor, er imidlertid hvis det er slik at det oppleves som vanskelig å
starte opp eller ta del i frivillig aktivitet; altså, hvis folk har lyst til å ta
tak og starte opp med aktivitet, men føler at de mangler kunnskap. Her
er det et rom for kommune og frivillighet til å samarbeide om hvordan
dette kan unngås. Noen muligheter er å etablere ulike fora for
kompetanseutvikling for frivilligheten lokalt, slik som et samarbeid
omkring lederopplæring og kompetanseheving innen
rekrutteringsarbeid. Utvalget har derfor konsentrert seg om denne
typen tiltak.
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Del 4: 3 forslag til tiltak
Samling for et frivillig løft
Utvalget mener frivilligheten bør stå
sammen for å møte felles utfordringer,

og

foreslår at det opprettes en
frivillighetsplattform
som møteplass for
frivillighet og kommune, og med et
koordinerende råd for konkrete tiltak. Det
bør bestå av 5-7 representanter som velges
årlig på et allmøte for frivilligheten. Dette
allmøtet bør også vedta noen korte
prioriteringer for plattformen, som ellers bør
organisere seg selv. Én plass i rådet bør være
reservert for barn/ungdom under 26 år, og én plass bør være reservert
for den uorganiserte frivilligheten. En slik plattform har bare livets rett
hvis den konsentrerer seg om å skape merverdi og gjøre frivilligheten
sterkere.
En satsing på
kompetanseutvikling
Utvalget mener kommunen og
frivilligheten i samarbeid bør satse
på utvikling og utveksling av
kompetanse for frivillighet. En
prioritet for plattformen i
oppstarten bør være å få på plass
innholdet i en slik satsing.
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Frivilligsentral

bør vurderes

En frivilligsentral kan bidra til å styrke nettverk
på tvers av frivillige lag og foreninger og mellom
enkeltpersoner som er frivillige. I tillegg kan den
skape en møteplass for kompetanseutvikling og
være et sted for å slå sammen ressurser som kan
være felles mellom ulike lag og foreninger. En
mulig modell er at frivillighetsplattformen
danner
et styre for en slik sentral, slik at den er eid av
frivilligheten selv. Plattformen bør prioritere å nne ut om en slik
sentral bør etableres.
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Vedlegg 1: Mandat for frivillighetsmeldingen

FRIVILLIGHETSMELDINGEN 2012
HURDAL KOMMUNE
MANDAT
Frivilligheten er en meget viktig del av vårt lokalsamfunn, og Hurdal kommune ønsker å belyse
langsiktige mål for frivillighetspolitikken i Hurdal gjennom et mandat om å utarbeide en
frivillighetsmelding for Hurdal.
Følgende temaer ønskes belyst:
•! Frivillig arbeid i kommunale tjenester
•! Kommunal bistand til frivilligheten gjennom lag og foreninger.
•! Samarbeidsprosjekter mellom kommunene og frivillige organisasjoner.
•! Samarbeid mellom næringslivet og frivilllige organisasjoner
•! Medvirkning for frivillige organisasjoner i kommunale beslutningsprosesser.
•! Frivilligheten, en viktig del av folkehelseplanen?
Frivillighetsmeldingens mandat er å
•! Kartlegge og gi en oversikt over alle frivillige organisasjoner og deres virksomhet i
kommunen.
•! Kartlegge frivillig arbeid utført av enkeltpersoner og grupperinger (uorganisert frivillig
virksomhet).
•! Gi innsikt om frivillige organisasjoners rolle, og eventuelle samarbeidsrelasjoner med
Hurdal kommune.
•! Angi muligheter for frivillige organisasjoners virksomhet og deltakelse i utviklingen av
Hurdal kommune .
•! Komme med forslag til hovedsatsingsområder og tiltak for å skape bedre muligheter for
frivilligheten og ”vinn-vinn” situasjoner for Hurdalssamfunnet.
Frivillighetsutvalget bør bestå av 3 politikere, 4-5 representanter for frivillige organisasjoner
(herunder ledelse av utvalget) , samt 2-3 representanter fra administrasjonen, herunder
sekretærfunksjon.
Frivillighetsmeldingen skal behandles politisk av kommunestyret i Hurdal i løpet av 2012.
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Vedlegg 2: Oppsummering fra allmøte med frivilligheten 21.03.13
Frammøtte: 15 fra organisasjonene - idrett, eldre, menighetsliv og politikk. 6/7 fra utvalget
+ sekretær og ordfører.
Metode cafédialog om fire temaer: Virkelighetsbeskrivelse, frivillighet og kommunen,
frivillighet og næringsliv/samfunn, frivillighetsutvalg og andre løsninger.
Oppsummering fra cafédialogene:
Virkelighetsbeskrivelse
Besøksringen er et eksempel på en organisasjon som har opplevd endring, i og med at
eldreråd og hjemmetjeneste har kommet inn. Behovet/trøkket på deltakerne i
besøksringen har avtatt, selv om de ønsker å gjøre alt for gamle og syke.
Rekruttering er et stort problem, kanskje med unntak av idretten, i forhold til å engasjere
unger - det går bra. Det er på ledersida, og i andre foreninger på ledersida, at det er
problemer med å få rekruttert. Men: det er eksempler på at unge fra 16-20 som blir gitt tillit
og blir rekruttert inn i verv gjør en kjempejobb. Denne gruppa har ikke mye tilbud, og
kanskje noen bør tenke på å bruke halvvoksne i verv, der det er mulig.
Samarbeid mellom frivillige organisasjoner er veldig varierende. Noen er på sin egen tue,
mens innafor andre, der det er felles interessefelt, der er det samarbeid. Mange opplever
lite eller ikke noe samarbeid med næringsliv, men dette avhenger av type. Spark-VM er et
eksempel på det motsatte. Idrettslaget og næringslivet er engasjert der. Turlaget har et
godt samarbeid med kommunen, mens andre har nesten ikke noe samarbeid med
kommunen. Grupper med forsamlingshus opplever at de blir brukt utenfor eget lag og
forening, uten at de nødvendigvis får så mye midler fra kommunen for det.
De som jobber med rekruttering av unger burde kanskje vært enige om en nedre
aldersgrense for når man drar med unger i aktiviteter utendørs er nevnt som eksempler.
Frivillighet og kommunen
Vært mye fokus på kommunens rolle overfor frivilligheten. Det som gikk igjen hos alle som
pri 1, var gratis lokaler til alle.
Kanskje kommunen kan være en bestiller av aktivitetstilbud - vet kommunen hva
frivilligheten har å tilby, for eksempel av aktiviteter eller kompetanse? Eksempel:
Traktorklubben inn mot skolen. Kanskje kommunen skulle hatt en database, eller skulle
visst mer av det som står i Hurdalsguiden?
Kompetanseutvikling/utveksling - bør kommunen være der du henvender deg for å lære
opp en ny kasserer i ditt lag/forening? Eller bør kommunen formidle informasjon om hvem
som kan lære opp?
Et annet punkt som går igjen på alle, er søknadsforenkling i kommunen - lag og foreninger
som kan søke midler trenger søknadsforenkling.
Frivilligheten må ikke påta seg flere oppgaver for kommunen - den skal ikke lette
kommunen for de oppgavene kommunen egentlig skal gjøre.
Kommunen kan stille med lagringsplass for arkiver, utstyr etc. for ulike lag og foreninger.
Eks.: Hvor gjør korpset av utstyr og arkiv når Kjerkekretsen blir lagt ned?
Hele idretten bør i aller høyeste grad være involvert når idrettspolitiske spørsmål
behandles. Noen fra idretten bør være med og ha en bestemmelsesrett.
Kommunen kan gi tips om steder man kan søke penger/hjelpe med å søke penger.
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Frivillighet og næringsliv/samfunn
Næringslivet kan bidra inn mot frivilligheten med penger/sponsing, både innenfra og
utenfra bygda. De har lokaler, materiell, utstyr, næringsmidler og kompetanse å bidra med.
Økonomi er etterspurt kompetanse, men også lederkompetanse. Frivilligheten kan bidra i
forhold til næringslivet med goodwill - kaste glans, hjelpe til med merkevarebygging, ved å
hjelpe dem med å bli identifisert med holdninger og verdier frivilligheten står for.
Frivilligheten kan selge aktiviteter til næringslivet - trening, friluftsliv m.m. Frivilligheten
produserer varer som kan selges til næringslivet, og representerer en kompetanse som
gjør at man også kan selge tjenester til næringslivet. For å kunne inngå avtaler hvor
sponsing og penger inn kan bli kompensert på måten som er beskrevet.
Samfunnet, i form av stat/fylke/kommune, stiller for omfattende krav til frivilligheten, og kan
påføre for mye byråkrati. Man ønsker en stor grad av handlefrihet i forhold til samfunnet.
Hva kan man være for samfunnet? Kan være en stemme, et samlingssted, bidra med et
verdisyn, være en kulturell berikelse, skape begeistring, skape aktiviteter, helse,
kulturtilbud og skape møteplasser som ligger utenfor de plassene hvor samfunnet er inne
og styrer, for eksempel for ungdom som trenger møteplasser utenom skolen. Der ligger
det mye omsorg, som frivilligheten kan både vise og gi til ungdom og gamle, der hvor
samfunnet ikke helt strekker til.
Frivillighetsutvalg og andre løsninger
Nei til frivillighetsutvalg. Ble ikke ropt hurra for dette. Var redd for at dette skulle bli en
arena som skulle stjele frivillighet, i stedet for å tilrettelegge og fyre opp om frivilligheten.
Samtidig så ble det sett på at et fellesskap i en eller annen form kunne være en
kompetansebank som kan bistå med kompetanseheving i lag og foreninger. Et sånt utvalg
kan kanskje ha en rådgiverfunksjon i forhold til folk som søker likesinnede for å få
tilfredsstilt sine behov for eventuelt fellesskap. Erfaringsutveksling er det mange som har
vært inne på. En ting som skremmer litt er frykten for verv. Foreldre frykter å få verv og tar
unga sine ut av aktiviteten pga dette. Frivilligheten som fellesskap kan bidra til å
avmystifisere det å ta verv.
Frivillighetsutvalg: Viktig å ikke skape nytt og mer byråkrati. Kanskje heller styrke
kulturdelen av kommunen i stedet for å plukke av de begrensete ressursene i frivilligheten.
Samordning bør heller være kommunal.
Frivillighetssentraler: Dette bør kanskje etableres. Kan styrke frivilligheten og være et
felles sted hvor det kan kanaliseres ressurser og frivilligheten kan bygges opp.
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Vedlegg 3: Kartleggingsundersøkelsen - spørsmål og svar på lukkede
spørsmål
Ledetekster o.l. er utelatt her. Ved spørsmål, kontakt
christer.gulbrandsen@hurdal.kommune.no.
Hva er navnet på laget/foreningen du rapporterer for?
Hva er ditt navn?
Hva er ditt telefonnummer?
Hva slags type organisasjon er dere?
Barne- og ungdomsklubb 2 - 6%
Håndverk/husflid/historie 3 - 8%
Idrett og friluftsliv 4 - 11%
Sang/musikk/dans/teater 3 - 8%
Politisk organisasjon 5 - 14%
Livssyn, religion og menighetsliv 8 - 22%
Velforeninger 2 - 6%
Andre organisasjoner 9 - 25%
Hvor holder dere til, herunder hvor dere driver aktivitet?
Hvem er leder eller kontaktperson for dere?
Hva er leders/kontaktpersons telefonnummer?
Hva er e-post for å komme i kontakt med dere?
Har dere alternative e-postadresser for kontakt? Hva er i så fall disse?
Har dere hjemmeside?
Hva slags type medlemskap har dere?
Individuelt medlemskap uten å betale 3 - 8%
Individuelt betalende medlem 24 - 67%
Barne- og ungdomsmedlemskap (dvs. egne kontingentsatser eller egne
rettigheter) 5 - 14%
Senior-/pensjonistmedlemskap 0 - 0%
Familiemedlemskap 10 - 28%
Andre typer kollektive medlemskap 1 - 3%
Støttemedlem (betaler kontingent, men har ikke andre rettigheter) 3 - 8%
Har ikke registrering av medlemmer 6 - 17%
Other 0 - 0%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up
to more than 100%.
Hvor mange medlemmer hadde dere totalt i 2011?
Hvor mange betalende medlemmer hadde dere totalt i 2011?
Hvor mange betalende medlemmer som var 14 år eller yngre hadde dere i 2011?
Hvor mange betalende medlemmer hadde dere fra 15-26 år i 2011?
Hvor mange betalende medlemmer hadde dere som var fra 55-70 år i 2011?
Hvor mange betalende medlemmer hadde dere som var eldre enn 70 år i 2011?
Hvor stor del av medlemmene vil dere anslå deltar aktivt i arbeidet deres i løpet av
et år?
Hvor mange timer frivillig arbeid vil dere anslå at foreningen deres utfører i løpet av
et år? (Både evt. styre og øvrige medlemmer)
Hva er formålet deres?
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Hvilke faste aktiviteter driver dere med?
Har dere årsmøte/allmøte/generalforsamling el.l. som organiseres
fast?
Ja, vi har et slikt møte flere ganger i året 8 - 22%
Ja, vi har et slikt møte én gang i året 23 - 64%
Ja, vi har et slikt møte annethvert år eller sjeldnere 0 - 0%
Ja, vi har et slikt møte, men det varierer hvor ofte vi har det 2 - 6%
Nei, vi har ikke et slikt møte 3 - 8%
Har dere et styre, arbeidsutvalg eller lignende?
Ja, vi har et valgt styre/arbeidsutvalg eller lignende 31 - 86%
Ja, vi har et styre/arbeidsutvalg eller lignende, men dette er
selvrekrutterende 0 - 0%
Nei, vi har ingen fast/avgrenset gruppe som organiserer, men det er noen
som gjør dette fra gang til gang 1 - 3%
Nei, aktivitetene våre er mer spontane 0 - 0%
Vi har en valgt leder/talsperson, men ingen gruppe utover dette 3 - 8%
Vi har en leder/talsperson, men vedkommende er ikke formelt valgt. 1 3%
Har dere undergrupper?
Ja, vi har undergrupper basert på aktivitetstyper 10 - 28%
Ja, vi har undergrupper basert på alder 0 - 0%
Ja, vi har undergrupper basert på geografi/sted i kommunen 0 - 0%
Ja, vi har undergrupper både ut fra aktivitetstyper og alder 1 - 3%
Ja, vi har undergrupper både ut fra aktivitetstyper og sted i kommunen 0
- 0%
Ja, vi har undergrupper både ut fra alder og sted i kommunen 0 - 0%
Nei, vi har ikke undergrupper 22 - 61%
Other 3 - 8%
Er dere et lag/en forening med tilhørighet til flere kommuner?
Nei, vi hører bare til Hurdal 25 - 69%
Ja, vi hører til Hurdal og én kommune til 5 - 14%
Ja, vi hører til Hurdal og to kommuner til 3 - 8%
Ja, vi hører til Hurdal og tre eller flere kommuner til 3 - 8%
Er dere tilknyttet en fylkes- eller regionsorganisasjon, og/eller en
paraplyorganisasjon?
Ja, vi er med i minst et fylkes-/regionslag i vår organisasjon 13 - 36%
Ja, vi er tilknyttet minst en paraplyorganisasjon 4 - 11%
Ja, vi er både tilknyttet minst en paraplyorganisasjon og er med i minst et
fylkes-/regionslag i vår organisasjon 7 - 19%
Nei, men vi samarbeider med organisasjoner på fylkes- eller regionsplan
eller paraplyorganisasjoner 0 - 0%
Nei, vi har ingen tilknytning til fylkes-/regionslag eller
paraplyorganisasjoner 12 - 33%
Er dere tilknyttet en nasjonal organisasjon?
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Ja, vi er et medlemslag i en nasjonal organisasjon 24 - 67%
Ja, vi har en annen formell tilknytning til en nasjonal organisasjon 1 - 3%
Nei, men vi samarbeider med en nasjonal organisasjon 1 - 3%
Ja, vi er tilknyttet flere nasjonale organisasjoner 0 - 0%
Nei, vi har ingen nasjonal tilknytning 10 - 28%
Samarbeider dere med andre lag og foreninger i Hurdal eller nabokommuner? I så
fall hvilke?
Hvilke kilder får dere finansiering fra?
Offentlige driftstilskudd fra stat eller fylkeskommune 7 - 19%
Offentlige prosjekttilskudd fra stat eller fylkeskommune 1 - 3%
Medlemskontingent 26 - 72%
Inntekter fra dugnad, loppemarked, kakelotteri og lignende (ikke
innsamling eller næringsvirksomhet) 8 - 22%
Gaver fra privatpersoner (inkludert egne medlemmer, partiskatt og
lignende) 5 - 14%
Støtte fra andre organisasjoner 3 - 8%
Legater og lignende 2 - 6%
Støtte fra egen organisasjon på fylkes- eller nasjonalt nivå (ikke Frifond/
tippemidler) 4 - 11%
Frifond/tippemidler 8 - 22%
Gaver fra næringslivet (ikke sponsing) 1 - 3%
Sponsing/salg av reklame 5 - 14%
Innsamling 3 - 8%
Egen næringsvirksomhet (utbytte fra selskaper, utleie av lokaler, salg av
egenproduserte artikler eller tjenester) 1 - 3%
Offentlige driftstilskudd fra Hurdal kommune 6 - 17%
Offentlige prosjekttilskudd fra Hurdal kommune 0 - 0%
Samarbeidsavtaler med Hurdal kommune 2 - 6%
Offentlige driftstilskudd fra andre kommuner 1 - 3%
Offentlige prosjekttilskudd fra andre kommuner 0 - 0%
Other 12 - 33%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up
to more than 100%.
Hva er de tre viktigste finansieringskildene deres?
Opplever dere at finansieringen dere har er tilstrekkelig?
Er det lett eller vanskelig å rekruttere medlemmer til foreningen/laget?
Er det lett eller vanskelig å få folk til å påta seg oppgaver i foreningen/laget?
Foregår det frivillig arbeid i kommunale tjenester som dere vet om?
Får dere noe/nok hjelp av kommunen?
Samarbeidsprosjekter mellom kommunen og lag/foreninger
Samarbeid mellom næringslivet og frivillige organisasjoner
Blir dere hørt i kommunen?
Frivillighet og folkehelse
Innspill til åpent arbeidsmøte om frivillighetsmelding
Denne undersøkelsen og andre tilbakemeldinger?
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Bilder:
Forsiden: Midten og venstre: Hurdal turlag. Høyre: Hurdal historielag.
Side 2: Christer Gulbrandsen
Side 4: Øverst og midten: Christer Gulbrandsen. Nederst: Hurdal historielag.
Side 11: Christer Gulbrandsen
Side 13: Øverst: Hurdal turlag. Nederst: Christer Gulbrandsen
Side 14: Christer Gulbrandsen
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