Sak 9

Årsmelding 2015-16

29. april 2015 – 28. april 2016

Innhold
3

ABURs medlems- og observatørorganisasjoner

4

ABURs tillitsvalgte i perioden

5

Drift

5

Styrearbeid

7

Friluftslivets år

7

ABURs årsmøte 2015

8

Samarbeidsprosjekter – og partnere

8

Akershus fylkeskommune

9

Ungdommens Kulturleir (UKL)

10

De andre paraplyorganisasjonene i Akershus

10

Nettverksamarbeidet mellom barne- og ungdomsrådene (BURene) i Norge
og LNU

10

Representasjon, deltagelse og organisasjonsutvikling

11

Informasjonsarbeid

11

Nye nettsider

12

Oppfølging av arbeidsplan

2

ABURs medlemsorganisasjoner
4H Akershus og Oslo
ACTA – Barn og Unge i Normisjon - Region Øst
Akershus Bygdeungdomslag
Akershus Fremskrittspartis Ungdom
Akershus Kristelig Folkepartis Ungdom
Akershus Natur og Ungdom
Akershus Røde Kors
Akershus Senterungdom
Akershus Sjakkrets Ungdom
Akershus Sosialistisk Ungdom
Akershus Unge Høyre
Akershus Unge Venstre
Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM
Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM-speidere
Asker og Bærum krets av Norges Speiderforbund
AUF i Akershus
Bygdelagssamskipnaden
CISV Oslo og Akershus
Den Norske Turistforening Oslo og Omegn
Det Norske Misjonsselskap barne- og ungdomsorganisasjon NMS U – Region Øst
Follo krets av Norges Speiderforbund
Framfylkingen i Akershus
Frelsesarmeens Sentraldivisjon Barn og Unge
FRIBU Akershus
Frilynt Akershus
Hyperion Øst
JUBA Oslo og Akershus krets
Kristen Idrettskontakt Akershus
Laget - Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag – Region Øst
Miljøagentene i Akershus
Norges Jeger og Fiskerforbund – Akershus
Norges Livredningsselskap i Akershus: Romerike krets, Sjøstjerna Svømme- og
Livredningsklubb og Vestby Svømme- og Livredningsklubb
Norges Unge Katolikker - Distrikt Øst
Norsk Folkehjelp Region Øst
Norsk Luthersk Misjonssamband – Region Øst
Oslo, Akershus og Østfold krets av Juvente
Oslo krets av Norges KFUK-KFUM-speidere
Oslo og Akershus krets av Norges KFUK-KFUM
Oslo og Akershus Søndagsskolekrets
Romerike krets av Norges KFUK-KFUM-speidere
Romerike krets av Norges Speiderforbund
Youth for Understanding - Follo, Romerike og Østfold
Østlandets Baptistungdom

ABURs observatørorganisasjoner
Ny Generasjon Akershus
Skeiv Ungdom Oslo
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ABURs tillitsvalgte i perioden 29-4-2015 – 28-4-2016
Styret
Leder
Nestleder
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
1. vararepresentant
2. vararepresentant
3. vararepresentant
4. vararepresentant

Leif Egil Hegdal, Asker og Bærum krets av Norges Speiderforbund
Kari B. Vangen, 4H Akershus og Oslo
Paul Schmidt, Akershus Sjakkrets Ungdom
Martin Johnsbråten, Akershus Bygdeungdomslag
Maria Barstad Sanner, Akershus Unge Høyre
Sandra Kim Eldevik, Norges Unge Katolikker, distrikt Øst (frem til 13.6.2015)

Svein-Thomas Isaksen Tvedt, Hyperion region Øst
Linn Emilie Hexeberg, Akershus Sosialistisk Ungdom
Hung Pham, Akershus Røde Kors (frem til 30.5.2015 – opprykk varamedlemmer)

Sigurd Vestrheim, 4H Akershus og Oslo
Tor Bergersen, Asker og Bærum krets av Norges Speiderforbund
Ida Elisabeth Krogstad, Akershus Unge Høyre

Arbeidsutvalg
Leif Egil Hegdal, Kari B. Vangen og Paul Schmidt.
Valgkomitéen i ABUR
Leder
Trine-Lise Østlund Blime, Akershus Unge Høyre
Medlem
Jostein Larsen, ACTA Barn og Unge i Normisjon – Region Øst
Medlem
Karianne Opgård Andersen, Akershus Natur og Ungdom
Revisor for perioden
Harald Karlsen
Oversikt over deltagelse på styremøter og studietur
Leder
Leif Egil Hegdal, Asker og Bærum krets av Norges
Speiderforbund
Nestleder
Kari B. Vangen, 4H Akershus og Oslo
Styremedlemmer
Martin Johnsbråten, Akershus Bygdeungdomslag
Maria Barstad Sanner, Akershus Unge Høyre
J. Paul Schmidt, Akershus Sjakkrets Ungdom
Svein-Thomas Isaksen Tvedt, Hyperion Akershus
Linn Hexeberg, Akershus Sosialistisk Ungdom
Sandra Kim Eldevik, Norges Unge Katolikker
distrikt Øst
Varamedlemmer
1. Hung Pham, Akershus Røde Kors
2. Sigurd Vestrheim, 4H Akershus og Oslo
3. Tor Bergersen, Asker og Bærum krets av Norges
Speiderforbund
4. Ida Elisabeth Krogstad, Akershus Unge Høyre
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Drift
Hans Kristian Solberg er ansatt som daglig leder.
Administrasjonens arbeidsoppgaver kan oppsummeres slik:
Sekretær for styret
Ansvar for administrative oppgaver ved kontoret
Kontakt med medlemsorganisasjonene, fylkeskommunen og andre samarbeidspartnere
Økonomistyring og budsjettarbeid
Saksforberedelser og etterarbeid fra styremøter, konferanser, årsmøter
Saksbehandling av organisasjonenes søknader om fylkeskommunale tilskudd
Ansvarlig for eventuelle prosjekter ABUR påtar seg
Deltakelse i fylkesomfattende råd og eksterne fora der det er naturlig at ABUR er med
Hovedansvar for oppfølging av prosjekter i regi av ABUR
Utfører andre oppgaver som styret måtte vedta.
ABUR holder til i Akershus fylkeskommunes lokaler i Strømsveien 62 på Strømmen i
Skedsmo. Her deler vi lokaler mer Akershus Amatørteaterråd (ATR), Frilynt Akershus,
Akershus Kunstforeningers Fylkesorganisasjon (AKFO) og Akershus Fylkeshusflidslag (AF).

Styrearbeid
Styret har avviklet 6 styremøter hvor en har behandlet 36 saker. Utover dette har det vært noe
kontakt via epost mellom møtene.
På det første møtet hadde vi en styresamling fra fredag kveld til lunsj lørdag hvor vi gikk
igjennom hva ABUR er og hva vi driver med. En slik samling er nyttig både for nye
styremedlemmer, og for de som har vært med en stund.
Den 8.-11. oktober gikk årets studietur gikk til Island av stabelen. Stikkord for turen var
islandsk organisasjonsarbeid, demokrati og sosialt samvær for styret.
Oppholdet startet med
besøk på den norske
ambassaden. Der fikk vi
en flott orientering om
islandsk samfunns- og
organisasjonsliv. Til å
være et nordisk land så
var det mye som var
annerledes i forhold til i
Norge. Invitasjoner til
arrangement sendes for
eksempel gjerne ikke ut
før et par dager før det
skjer. Dette gjelder også
fra det offentlige. En
lever mer i nuet.

Styret foran en varm kilde. Foto: styreleder Leif Egil Hegdal

Ca 2/3 av befolkningen bor i hovedstaden eller i nærliggende kommuner. Det satses mye på
idrett, og i barnefotballen trenes barna av profesjonelle trenere som ellers gjerne spiller i
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Islands øverste liga. I klubben som ambassaderådens barn var med i ble barna hentet på
skolen i buss og kjørt til trening. Foreldrene hentet dem når de var ferdige.
Ellers så ble det satset mye på sjakk i skolen. I visse klassetrinn kunne en velge bort deler av
matematikktimene for å spille sjakk. Ellers prioriteres islandsk språk gjennom litteratur, teater
og musikk høyt. I Reykjavik får alle barn og ungdom et kulturkort som gir barn og ungdom
mulighet til å være med på en gratis kulturaktivitet.
Etter på var vi på aktivitetshuset Hitt Húsið hvor Islands svar på Landsrådet for Norske barneog Ungdomsorganisasjoner holdt til. Organisasjonen hadde 22 medlemsorganisasjoner, og
nyansatt generalsekretær i halv stilling. Her traff vi generalsekretær og styreleder, som
orienterte oss om hvordan de mente det var å drive frivillige ungdomsorganisasjoner på Island
i forhold til resten av Norden. Det hadde sine utfordringer. Til disse organisasjonene var det
satt av ca en million norske kroner på statsbudsjettet. De frivillige organisasjonene under
denne paraplyorganisasjonen hadde fått merke de vanskelige økonomiske tidene på Island
veldig godt. Særlig skulle de ønske at støtten til skolering av tillitsvalgte i organisasjonene
kunne ha bli prioritert høyere. Det økonomiske krakket hadde ført til en rekordlav tillit til det
politiske systemet.
Vi var også på guidede turer i
områdene rundt Reykjavik, og i
Þingvellir nasjonalpark besøkte vi
blant annet stedet hvor det islandske
Alltinget ble holdt for første gang i
930. Her ble det holdt helt frem til
1799. Stedet det ble holdt er på
skjøten mellom den amerikanske og
den europeiske jordplatene. Ute i
Atlanterhavet kalles denne for
Atlanterhavsryggen.
Senere
Alltinget flyttet til Reykjavik, og
det er derved verdens eldste
fungerende parlament.
I tillegg til mye flott natur, med
varme kilder og lavafelt, fikk vi
også med oss museet som er laget til ære for den store sjakkspilleren Bobby Fischer i byen
Selfoss. Amerikanske Bobby Fischer spilte mot den sovjetiske storheten Boris Spasskij i det
som er kalt århundrets match.
Þingvellir nasjonalpark

6

Friluftslivets år
ABUR har drevet nøysomt over flere år, og på årsmøtet i 2015 ble det bestemt å sette av en
pott på inntil 200.000,- som organisasjonene kunne søke på i tilknytning til dette året.
Totalt sju organisasjoner
styrebehandling.
Støtte ble delt ut
til
både
organisasjoner
hvor friluftsliv er
en viktig del av
aktivitetene, og til
organisasjoner

fikk

tilskudd

etter

som driver mye med andre ting.
Flere av tiltakene har det til felles at tilskuddet gikk til
utstyr,
som
organisasjonene
kan
bruke
mange ganger
og som igjen
legger til rette
for å generere friluftslivsaktiviteter.
Disse organisasjonene fikk tilskudd:
Organisasjon
Oslo og Akershus KFUK-KFUM
CISV Oslo og Akershus

Tilskudd til
Stor lavvo med utstyr
Hyttetur & opplæring av fremtidige
ledere i forskjellige friluftslivsaktiviteter
JUBA Oslo og Akershus
Juniorleir Kreativ med
friluftslivsaktiviteter
Enebakk JFF (Akershus JFF)
Villmarksleir
Akershus KrFU
Hyttetur med friluftsaktiviteter
4H Akershus og Oslo
Bålpanner, fluebindingsutstyr og annet
fiskeutstyr til bruk på leire, kurs og
andre aktiviteter.
Follo krets av Norges Speiderforbund Camp Education 2015 og forskjellig
turutstyr til bruk på dette og senere
arrangement.
Totalt

Beløp
49.961,00
14.700,00
20.000,00
30.000,00
7.000,00
39.169,50

39.169,50

200.000,00

Her er noe bilder fra rapportene som organisasjonene har sendt inn.

ABURs årsmøte i 2015
Årsmøtet for 2015 ble avholdt 29. april i fylkestingssalen i Oslo. Leif Egil Hegdal fra Asker
og Bærum krets av Norges Speiderforbund ble gjenvalgt som leder.
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Samarbeidsprosjekter– og partnere

Akershus fylkeskommune
Administrativ kontaktpunkt
Janne Lundgren er ABURs kontaktperson og saksbehandler i Akershus fylkeskommune. Vi er
veldig fornøyd med å kunne samarbeide med en person som har så stor kompetanse på det
frivillige organisasjonsliv. Videre har hun et stort nettverk som det er viktig for oss i ABUR å
kunne dra veksler på.
6. april inviterte fylkeskommunen de frivillige organisasjonene i Akershus til
frivillighetskonferanse med fokus på arbeidet med oppfølging av frivillighetsmeldingen fra
2010.
Politisk organisering
Politisk sorterer barne- og ungdomsorganisasjonenes område inn under hovedutvalg for
kultur, frivillighet og folkehelse. Daglig leder i ABUR deltar som tilhører, og følger opp de
møtene hvor det er saker oppe til behandling som er spesielt interessante for våre
medlemsorganisasjoner. I året som har gått er det særlig arbeidet med kulturplan og
oppfølging av frivillighetsmelding som er interessante.
Planstrategi
Daglig leder prøver og arbeide aktivt opp mot forskjellige planprosesser som foregår i
fylkeskommunen, og som vil påvirke arbeidet i frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i
fylket. ABUR har sammen med de andre paraplyorganisasjonene fulgt opp arbeidet med
regional plan for transport og areal for Oslo og Akershus. Denne legger mange av premissene
for utviklingen av nærmiljøene i kommunene i Akershus, inkludert kollektivtrafikk. Denne
planen ble behandlet og vedtatt i fylkestinget i desember.
Kulturplan og oppfølging av frivillighetsmeldingen fra 2010
Siden 2014 har fylkeskommunen arbeidet med å lage en kulturplan for Akershus.
Administrasjonen forslag ble lagt frem for behandling i hovedutvalget 1. mars i år, men ble
utsatt. Her vil ABUR aktivt spille inn momenter som vi mener er viktig for våre
organisasjoner. Etter vår mening kommer aktiviteten til frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner svært dårlig frem i administrasjonens forslag. Vi det arbeidet våre
organisasjoner gjør får den plassen i kulturplanen som vi mener det fortjener.
Regionreform
I forbindelse med den pågående regionreformen er Akershus fylkeskommune i samtaler med
nabofylkene Oslo, Østfold og Buskerud. ABUR vil følge utviklingen. Hvis Akershus blir slått
sammen med andre fylker så er det viktig at en etter sammenslåingen holder «Akershusstandarden», og ikke slipper seg ned på nivåene til nabofylkene når det gjelder støtte og
oppbacking til de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene.
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Kontakt med hovedutvalget
Etter høstens valg ble det valgt nytt hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse. I den
forbindelse fikk daglig leder noen minutter på å presentere hva vi driver med i ABUR, og på
vegne er det moro å få skryt for det arbeidet vi utfører.
ABUR
forvalter fylkeskommunens
tilskudd til
de regionale barne- og
ungdomsorganisasjonene i Akershus. For 2016 er dette på til sammen 3.270.000,-. Det er
hyggelig å se at politikerne er fornøyd med den jobben vi gjør på dette området. Tilskuddene
er utrolig viktig for driften av de regionale barne- og ungdomsorganisasjonene i Akershus.

Ungdommens Kulturleir (UKL)
ABUR arrangerte 2/8-7/8 Ungdommens Kulturleir (UKL) for ungdom mellom 13 og 17 år på
Follo folkehøgskole i Vestby. UKL ble arrangert for 20. gang, og det var den 19. gangen dette
ble holdt på Follo folkehøgskole.
UKL er en kurssamling av forskjellige
kulturkurs. Også i år hadde vi med flere
deltagere enn fjoråret. I år arrangerte vi
filmkurs, tegneserietegnerkurs, hip-hop-kurs,
skuespillerkurs, musikalkurs, og et låtmakerkurs
med Askil Holm som var nytt av året. Vi prøvde
også å kjøre gatemeglingskurs med Røde Kors,
men det fikk ikke nok påmeldte til å kunne
gjennomføres. Det var med deltagere fra hele 16
kommuner, og det tyder i hvert fall på at
informasjonen har nådd ut i fylket.
Musikalkurset ble holdt av Tom Nilssen. Her
fikk deltagerne prøvd seg både på sang og dans
– samtidig. Gjennom hele uka kunne en høre
fremføring
av
kjente
sanger
fra
musikalhistorien. Tom Nilssen er utdannet danser og koreograf fra London og Statens
Balletthøgskole.
Noen av dansejentene på Ungdommens
Kulturleir (UKL)

På filmkurset instruerte Morgan Davidsen
deltagerne i å det å lage film fra idé til ferdig

produkt på fem dager!
I år prøvde vi et skuespillerkurs hvor målgruppen var litt mer drevne ungdom i alderen 15 –
17 år. Instruktør var regissør og skuespiller Ole Christian Øen fra Frogn. Han jobber til daglig
som lærer på Ringerike folkehøgskole og i NRK, og har bred erfaring fra utlandet. Deltagerne
fikk blant annet prøve seg på tekster av Shakespeare.
Norges eneste Donald-tegner, Arild Midthun fra Son, holdt også i år kurs i tegneserietegning.
I tillegg til å gi opplæring i tegning legger Arild alltid vekt på hvordan en skal kunne formidle
en historie gjennom få ruter på en god måte. Det er en utfordring!
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Også i år hadde vi energibomben Hulda Kristine Løseth Vestvik som Verdal i Trøndelag som
instruktør på hip hop-kurset.
Nytt av året var låtmakerkurset med Askil Holm. Askil er blant annet kjent fra samarbeidet
med Kurt Nilsen, Espen Lind og Alejandro Fuentes som mange kaller de nye gitarkameratene.
Fremføringen under avslutningen av kulturleiren var magisk!
Arrangementet ble støttet av Akershus fylkeskommune. Vi også god dekning i fylkets
lokalaviser.
Ellers så må vi igjen få rette en stor takk til Follo folkehøgskole og det fantastiske personalet
der. De er med på å legge en perfekt ramme for kurset. Glemmes må heller ikke leirsjef og
husledere som stiller opp år etter år, og passer på at alle står opp og legger seg til rett tid, og
ellers har det bra gjennom denne uka.
Nå er vi i gang igjen med planleggingen av årets UKL, og vi tror og håper det skal bli minst
like bra som i 2015.

De andre paraplyorganisasjonene i Akershus
Vi har et godt samarbeid med de andre paraplyorganisasjonene Akershus Musikkråd,
Akershus Idrettskrets og Voksenopplæringsforbundet i Akershus. Når en har begrensede
ressurser, så er det viktig å spille på hverandres kompetanse.

Nettverkssamarbeid mellom Barne- og Ungdomsrådene (BURene)
i Norge og LNU
ABUR har samarbeidet med barne- og ungdomsråd i de andre fylkene gjennom et samarbeid
som blir koordinert av Landsrådet for Norges barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU).
Dette skjer mest gjennom felles kurs og konferanser. Fokus skal være på erfaringsutveksling
og kompetansebygging.
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er en rådgiver og
informasjonsspreder for barne- og ungdomsorganisasjonenes sentralledd. Ved å gå inn på
LNUs hjemmeside kan alle interesserte motta LNUnytt på e-post. Her er det et mangfold av
tilbud om forskjellige kurs og seminarer for organisasjonene som ofte er gratis eller veldig
rimelig å være med på.
I år har daglig leder vært på ansattesamling i Oslo i november og i mars. Paul Schmidt fra
styret deltok på Storsamling i Stjørdal i april.

Representasjon, deltagelse og organisasjonsutvikling
I tillegg til styremøter, besøk i medlemsorganisasjonene og annen møtevirksomhet som følger
av daglig drift har styremedlemmer og daglig leder arrangert og vært med på en rekke møter
og seminarer.
Andre kurs
I forkant av årets søknadsfrist for fylkeskommunale midler tilbyr vi alltid medlemmene et
kurs i utfylling av søknaden. Mange av våre medlemsorganisasjoner har et minimum av ansatt
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administrasjon, og særlig i ungdomsorganisasjonene er det stor rotasjon på de som får jobben
med å sende inn den årlige søknaden til ABUR om fylkeskommunale tilskudd. I år var det
ingen organisasjoner som benyttet dette tilbudet. Det som var av spørsmål ble tatt på telefon. I
er det 38 organisasjoner som søkt om tilskudd.
Det blir kurs i regi av ABUR i fylkeskommunens lokaler 19. april og 24. mai. Dette vil
fortsette til høsten med et kurs i måneden. Dette er et tilbud til medlemsorganisasjonene i
ABUR for å kunne gjøre dem sterkere og bedre. Den 19. april vil det være kurs i «Hvordan
bygge bærekraftige lokallag», og 24. mai er det kurs i «Lær og hold rekrutteringskurs». Her
vil en lære hvordan en vil arbeide med rekruttering, og hvordan kurse andre i det, i egen
organisasjon.

Informasjonsarbeid
Styret ønsker at ABUR kan brukes til å spre informasjon om organisasjonenes egne
arrangementer, som kan være aktuelle for andre, slik at vi kan ta med korte meldinger om
dette i ”Nytt fra ABUR”. Da er vi imidlertid avhengige av å få denne informasjonen i god tid
på forhånd. ”Nytt fra ABUR” er sendt med ujevne mellomrom etter behov til organisasjonene,
hvor aktuelle saker blir bekjentgjort.
Vi ønsker fortsatt å motta medlemsorganisasjonenes blader, infoskriv og lignende.
Kunnskapen om hva som skjer i organisasjonene vil være til stor hjelp for oss i vårt arbeid for
de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Akershus.
Send gjerne en mail på om tips på innhold til abur@online.no .

Nye nettsider
Etter mange utsettelser vil ABUR presentere de nye nettsidene på årsmøtet. Her vil vi finne
presentasjon og kontaktinformasjon til våre medlemsorganisasjoner, oversikt over
støtteordninger, egne og andres arrangement og andre aktuelle saker for frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner. Vi ser fram til å ta den nye siden i bruk.
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Oppfølging av arbeidsplanen
I fjorårets årsmøte fikk ABUR-styret gjennom gruppearbeid forskjellige innspill til hva en
burde arbeide med i forhold til forskjellige tema i årets som har gått. Nedenfor følger en
stikkordsmessig oppstilling over innspilte tema, og hva ABUR har gjort. Disse punktene
kommer i tillegg til det generelle arbeidet med å arbeide med generelt bedre rammebetingelser
for frivillig barne- og ungdomsarbeid og ABURs tradisjonelle årshjul.

Mindre strengt fraværsreglement for
organisasjonsarbeid
Bedre informasjon viktig for
medlemsorganisasjonene gjennom ny
nettside for ABUR

Utlån og leie av lokaler

Nasjonal plattform for digital
rapportering

Kriterier for kommunal støtte

Forskjellige kurs og seminarer for
organisasjonene

Sendt brev til statsråden
Ny nettside blir presentert på årsmøte 2016.
Her vil det blant annet bli oversikt over
søknadsmuligheter med enkel form for
digital innsending av søknader, oversikt over
medlemsorganisasjoner med
kontaktinformasjon, aktuelle arrangement i
regi av ABUR og andre, og andre aktuelle
nyheter om frivillige organisasjoner og
frivillighetspolitikk.
Så langt har vi fått positive tilbakemeldinger
fra organisasjonene på fylkeskommunens nye
regler for utlån og utleie.
I tillegg vil vi gjennom de nye nettsidene
kunne lage oversikter over organisasjonseide
lokaler for utlån/utleie.
Vi har vært i kontakt med LNU, og det er pr
dags dato ingen planer om å innføre dette
nasjonalt, og LNU prioriterer heller ikke
dette pr nå.
ABUR er i gang med å undersøke
kommunene i Akershus sine reglement for
støtte til organisasjoner under ABURparaplyen. Når informasjonen er
systematisert vil vi vurdere hva vi gjør videre
med dette.
18. februar hadde vi kurs i forhold til
søknad om fylkeskommunale tilskudd
gjennom ABUR, men i år var det ingen som
benyttet seg av dette tilbudet. Dette er et
tilbud som vi har hvert år. Ca annet hvert år
er det deltagere, og disse får da hjelp til å
gjøre ferdig søknaden for sin organisasjon på
kurset. I år har det som har vært av spørsmål
blitt tatt via mail eller telefon. Med hele 38
søknader, og synkende antall henvendelser,
ser det generelt sett ut til at søknadsprosessen
har blitt lettere for organisasjonene.
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6. april samarbeider vi med Akershus
fylkeskommune og andre
paraplyorganisasjoner om
frivillighetskonferanse. ABURs
medlemsorganisasjoner oppfordres til å delta.
Denne arrangeres som et ledd i oppfølging av
fylkeskommunens frivillighetsmelding fra
2010, og vil være viktig blant annet i forhold
til hvordan fylkeskommunen skal støtte våre
organisasjoner økonomisk i fremtiden.
19. april arrangerer ABUR kurs i «Hvordan
bygge bærekraftige lokallag». Her skal en få
tips til hvordan en lager den gode
organisasjonen.
24. mai arrangerer ABUR kurs i
rekrutteringsarbeid. Etter dette kurset skal en
kunne holde kurs, og gjøre noe med
rekrutteringsarbeidet i egen organisasjon.
Til høsten vil det bli holdt flere kurs i
forskjellig organisasjonsrettede tema for våre
organisasjoner. Kom gjerne med tips til tema
og instruktører vi bør bruke!
Disse arrangementene vil også bidra til å
skape kontakter mellom ABURs
medlemsorganisasjoner.
I 2015 inviterte vi ABURs
medlemsorganisasjoner til å komme med
forslag til kurs på UKL. Røde Kors tilbød
kurs i gatemegling, men dessverre ble det
ikke nok deltagere til å kjøre kurset. I 2015
hadde vi et kurs i det å lage låter ved artisten
Askil Holm. Det var veldig positivt, og dette
kurset vil bli utviklet videre i 2016.
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