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Til frivillige lag og foreninger 

Kristiansund 25.10.2010  

 

 

Invitasjon til åpent dialogmøte om temaet 
 

HVORDAN GI FRIVILIGHETEN NÆRING? 
 

Kristiansund kommune har fått tilbud om å delta i et regionalt frivillighetsprosjekt om 

utvikling av en sterkere samhandling mellom frivillig sektor og kommunene, der målet er 
 

- Å være et lokalt prosjekt for utvikling av mer og bedre frivillighet, i et fruktbart 

samarbeid mellom kommunene og frivillig sektor 

- Å samarbeide for en sterkere samhandling mellom kommunen og frivillig sektor, slik 

at frivilligheten får mer forutsigbare vilkår. 
 

Hvordan kan vi i fellesskap nå dette målet? For å få svar på det spørsmålet trenger vi 

innspill og gode ideer fra dere som vet hvor ”skoen trykker” og hva det bør satses på. I 

den forbindelse inviterer vi alle i Kristiansund som er engasjert, eller som har interesse 

for frivillig arbeid, til åpent dialogmøte/framtidskveld. 

 

Sted og tidspunkt:  

Møterom GOMA i Caroline kino  

16. november kl. 19.00 
 

Ulrik Opdal i Prosjekt Frivillighet Møre og Romsdal er engasjert for  

å ”dra i gang” dialogen og lose oss gjennom kvelden. 
 

Enkel servering. 
 

 

Vi ønsker at dette møtet kan bli en arena med deltakelse fra både lag, foreninger og 

enkeltpersoner. Her har dere en mulighet til å påvirke samhandlingen med det offentlige, 

så møt opp og gi uttrykk for din mening! Kommunepolitikerne i Kristiansund oppfordres 

også til å delta. 
 

Følgende er representert i en lokale prosjektgruppe som skal jobbe med temaet fri-

villighet i Kristiansund: Kristiansund Røde Kors, Idrettsrådet, Folkehelsekoordinator, 

Kristiansund frivilligsentral, Oasen Kreative senter, Kristiansund kommune v/kultur. 
 

For å beregne både størrelse på møtelokale og innkjøp av noe å spise/drikke underveis i 

møtet, ber vi om tilbakemelding om du/dere kommer, og hvor mange dere er. 
 

Tilbakemelding kan sendes til undertegnede på  

 E-post: helen.haga@kristiansund.kommune.no/ 

 Telefon: 715 74 353/995 59 116 
 

Vel møtt i Caroline kino! 

Med vennlig hilsen 

Helen Haga 

(på vegne av frivillighetsprosjektet) 
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