Vi i Hedmark og Oppland musikkråd vil i høst og senvinter gjennomføre 4 temakvelder tilpasset de
som er engasjert i frivillige organisasjoner og som gjør en stor innsats for laget, spellemannslaget,
koret, korpset eller foreningen. Eller de som driver med festivaler og arrangementer.

Nesten GRATIS insprasjon for videre arbeid for de som driver frivillig
organisasjonsarbeid. Vi har invitert gode foredragsholdere som kan inspirere,
engasjere og dele av sin kunnskap.
Det legges opp til 4 samlinger med to foredragsholdere pr.kveld:
Dato

Tema

Eksperter på området:

Onsdag 21.10.2015
18:00-21:00

Lagspill, tilrettelegging og
kommunikasjon
"Internett; den digitale jokeren"

Tirsdag 24.11.2015
18:00-21:00

Rekruttering og medlemsutvikling

Ole Jørgen Ranglund
Sosiolog v/ Hihm Campus Rena
Geir Fjeld
Gründer/daglig leder Medianova.no
Per Einar Fon
Korpsbygger i Norges musikkorps
forbund
Eline Moe Melgalvis
Prosjektansvarlig i Dextra Musica,
emneansvarlig i entreprenørskap på
Barratt Due musikkinstitutt og
styreleder i Norsk musikkråd
John Mikal Guldager
Kulturskolerektor/dirigent Stathelle
skolekorps
Per Einar Fon
Korpsbygger i Norges musikkorps
forbund
Pernille Lier Bjørnstad
Førstekonsulent/journalist
V /Høyskolen i Hedmark
Snorre Sveløkken, Sp.banken Hedmark
Masteroppgave om Storhamar dragons

Økonomi og nye inntektsmuligheter

Onsdag 13.01.2016
18:00-21:00

Omdømme og identitetsbygging

Organisasjon/ ledelse og styrearbeid

Tirsdag 16.02.2016
18:00-21:00

Kommunikasjon og bruk sosiale
medier
Organisasjon og endringsledelse

IDÈEN:
Endringer møter vi overalt, men det er ikke alle endringer som er like synlige. Frivilligheten og
dugnadene innenfor lag og foreninger har gjennom tidene vært deres viktigste inntektskilde. Nå
synes det som om de tillitsvalgtes TID er mer viktig, og konkurransen om hvor mye plass de ulike
aktivitetene skal ta av deres fritid.
Vi vet at dugnaden står sentralt i den norske selvforståelsen. Alle nordmenn har et forhold til dugnad
og en klar forståelse av hva det innebærer. For å forstå verdiene og praksisene som kjennetegner
dugnader er det en forutsetning at man aktivt deltar i dugnadsarbeid, noe som ofte skjer innenfor
frivillige organisasjoners rammer.
Hvordan skal vi igjen finne tilbake til dugnadsviljen og på hvilken måte kan vi gjøre dugnadene
mere effektive både i tid og økonomi? Som er artige og gir samhold? Er vaffelsteking helt ute?
For mange lokale lag er dugnadsinnsatsen limet og grunnlaget for eksistens.
Hvordan finne ressursene blant «folket» slik at de kan bidra med det de kan? Er det riktig å la
styreverv gå på rundgang eller har kravene blitt så store at de bør honoreres? Er det riktig å skylde på
kommunen, om organisasjonen sliter?
Mange spørsmål som stilles og endringer som må gjøres.
Er vi kreative nok for å sikre fremtiden til lokale lag, foreninger, kor og korps?

FORMÅLET for temakveldene
Vi kan og hører mye om endringer innen organisasjonsarbeid og ledelse i samfunnet for øvrig, og tror
det å overføre disse teoriene på driften av frivillige organisasjoner kan bli veldig spennende. Frivillige
organisasjoner må bli flinkere til å sette fokus på rekruttering og sikre bedre økonomi i sine
aktiviteter og prosjekter. Kommunene har begrensede midler som skal fordeles på stadig flere
organisasjoner. Medmenneskelig eller sosial kompetanse, flerkulturell integrering og forståelse
tillegges vekt.
Det å kunne bruke dyktige fagfolk til å motivere for frivilligheten på nye måter og hjelpe lag og
foreninger til å finne riktig og bedre «verktøy» for å oppnå resultater, er en spennende utfordring.
Organisasjoner trenger å være selvstendige og kreative i måter å skaffe inntekter på.

Deltakerne vil få:








Økt kontaktnettverk
Mulighet til å styrke og utvikle sin kompetanse til å lede, utvikle og kvalitetssikre
organisasjonens/lagets virksomhet.
Kombinere relevant teori med praksis. Deltakerne kan bruke eksempler fra egen erfaring i
organisasjonsarbeid. Slik kan vi sikre læringsoverføring og en vinn-vinn situasjon for
deltagerne.
Få inspirasjon om å støtte opp om frivillighet som motivasjonsfaktor
Jo flere ulike organisasjoner som deltar= mangfold
Mange ulike innfallsvinkler til problemstilling

MÅL




Skape engasjement og dugnadsvilje
Finne nye områder for inntekter
Løfte omdømme til frivillig arbeid

Hedmark og Oppland musikkråd vil stå som arrangør av temakveldene og være den instansen som
leder og følger opp prosjektet.

PRISER, TID & STED:
Alle samlingene er på kveldstid kl 18:00-21:00 på Hamar katedralskole «Katta» i «Grønt Auditorium».
Kr. 800,- for hele serien pr. person. Kr. 300,- i grupperabatt fra påmeldt nr.2.
Pris for enkeltkveld Kr. 250,Vi oppfordrer selvsagt til å delta på alle kvelder da dette gir det beste resultat.
Enkel servering.
Kursbevis.
Inngang via hovedinngangen. Publikum skal benytte parkeringsplassen på nedsiden mellom katta og
Ringgata. Parkering under gangbru ved Kattahallen, eller på plassen oppe ved hovedinngangen er
ikke tillatt.

Velkommen til å bli inspirert!

