
8. juni
Øyer rådhus



Hva er en frivilligbørs?

På en frivilligbørs møtes lokale bedrifter, frivillige 
organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt 
og utveksler ønsker og ideer til samarbeid. 

I løpet av et par timer skapes nye muligheter, lokale 
nettverk og konkrete samarbeidsavtaler.



Program

Kl. 17.30
Plakatverksted

Kl. 18.00

Åpning av Frivilligbørs

Kl. 19.30

Slutt



Spilleregler

Frivilligbørs Øyer er åpen for alle 
frivillige/ideelle organisasjoner, 
offentlige virksomheter og bedrifter 
i kommunen.

• Samarbeidsavtaler på en frivilligbørs handler 
om å dele ressurser, og skal ikke omfatte 
penger.

• Det kan avtales at begge parter gir og får av 
hverandre, eller at kun den ene parten gir til 
den andre.

• Frivilligbørs Øyer er en møteplass, og er ikke 
part i avtaler som inngås. Deltagerne har selv 
ansvar for avtalene de gjør på frivilligbørsen.



Hvorfor bør 
man delta?

Vær synlig og vis hva dere brenner for.

Finn ressurser dere trenger for å gjennomføre aktiviteter, 
uten å gå veien om å søke tilskudd. 

La andre se ressursene dere har og finn nye 
samarbeidspartnere. 

Bli sett og nå nye potensielle deltagere, medlemmer, 
frivillige eller publikum. 

Bygg nyttige nettverk og lær noe nytt. Møt spennende 
mennesker og bli kjent med bygda på en ny måte.



Litt 
forberedelser

For å få mest mulig ut av 
frivilligbørsen, er det klokt 
å ha tenkt igjennom noen 
spørsmål internt først:

• Hva trenger vi i månedene 
fremover, slik at våre aktiviteter 
kan bli enda bedre?

• Hvilke styrker eller ressurser har 
vi, som vi kan dele med andre?



Vær 
synlige!

Det er ingen "stands" på frivilligbørsen; alle kan 
bevege seg fritt og snakke med alle. Derfor kan det 
være en god idé å vise hvilken organisasjon eller 
bedrift dere representerer gjennom klær eller 
rekvisitter. Slik blir det lettere for potensielle 
samarbeidspartnere å finne dere.

Har dere klær med logo er det flott! Noen har 
kanskje uniformer eller kostymer som symboliserer 
hva deres aktivitet handler om? Det er med på å 
gjøre børsen både fargerik og kreativ.



Kategorier


