Intro
 Velkommen til Frivillighet Norges Topplederkonferanse 2014.
 Den lovede satsningen på frivillighet i Regjeringserklæringen har gitt oss
store forhåpninger til 2014.
 Å møte likesinnede for å lære av hverandre er en bra start på året.
 I år er vi 260 deltagere fra over 170 organisasjoner!
 Jeg spesielt glad for at over 35 deltagere her kommer fra
minoritetsorganisasjoner. Grip anledningen til å knytte kontakter.
Samarbeid mellom minoritetsorganisasjoner og tradisjonelle norske
organisasjoner er en forutsetning for vellykket inkludering i Norge.
 Og dere er kommet til rett sted. Ikke noe annet sted kan du treffe så
mange frivillige organisasjoner samtidig som her i dag!
 Når vi i frivilligheten står samlet oppnår vi to store fordeler:
o Vi kan lære av hverandre
o Vi kan samle oss om felles frivillighetspolitiske mål
Jakten på frivillige
 Årets tema er "Jakten på frivillige"
 En medlemsundersøkelse Frivillighet Norge har gjort viser at over
halvparten av dere merker at frivillige stiller strengere krav til oss enn
før.
 Har vi gått fra dugnadsånd til en mer profesjonell frivillighet? Spørsmålet
er nok mer komplekst enn dette.
 Nye generasjoner frivillige er nettaktivister, festivalarbeidere og cvbyggere. De vil være nyttige, men dytte minst mulig papir. Vi må finne
måter å inkludere disse på, skal frivilligheten fortsette å vokse.
 Derfor er første del av konferansen satt av til å peke på noen trender
 Vi skal presentere resultatene fra to undersøkelser:
 I den ene har vi spurt medlemsorganisasjonene hva de tror
motiverer folk til frivillig arbeid.
 TNS Gallup har sponset og utført den andre. De har spurt
potensielle frivillige der ute i den norske befolkningen de samme
spørsmålene.
 Tenker folk det samme som oss?

 To forskere skal gi oss et innblikk i et par spennende prosesser:
 Digitaliseringen av samfunnet og
 Endringen i det tradisjonelle medlemskapet.
 Begge prosessene har stor betydning for oss som skal engasjere nye
generasjoner frivillige.
 Men vi skal også prøve å gi dere noen løsninger.
o I standområdet finner dere en mengde forslag til hvordan vi som
organisasjoner kan drive mer effektivt og smartere.
o 4 medlemsorganisasjoner deler informasjon om vellykkede metoder
de bruker for å rekruttere til frivillighet
o Dere kan også snakke med sponsorene våre, som alle er med å
gjøre det enklere å drive frivillig organisasjon i Norge.
o Norsk Tipping hovedsponsor for konferansen vår i år – det er vi
veldig glade for.
Forenkling
 Vi i frivilligheten kan innovere, lære og organisere så mye vi vil, men skal
vi sikre fremtidig vekst i frivillig sektor må også politikerne komme på
banen.
 Frivillighet Norge vedtok på årsmøtet 5. desember elleve krav til
forenkling i frivillig sektor:
o Det offentlige må få på plass klare definisjoner – vi kan ikke ha 14
definisjoner på medlemskap og 10 definisjoner på lokallag i
regelverkene
o Vi må få et velfungerende frivillighetsregister, slik at
organisasjoner ikke behøver å registrere seg mer enn ett sted
 Vi er nok alle enige om disse målsettingene, men hvordan skal vi nå det?
 Forhåpentligvis kommer vi nærmere et svar i politikerdebatten som
avslutter konferansen.
Avslutning
 Alt dette skal vi gjennom på en kort formiddag, vi håper dere finner
nyttig kunnskap her som gjør den frivillige hverdagen enklere

 Da gjenstår det kun for meg å introdusere dagens konferansier: Terje
Svabø. Flere av dere kjenner ham fra før, han har hatt denne rollen også i
fjor. Han har lang erfaring fra nyhets og debattprogrammer på TV og
burde klare å ha styr på både oss og politikerne.
 Værsågod, Terje Svabø.

