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VELKOMMEN SOM MEDLEM I FRIVILLIGHET NORGE
Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige virksomheter som drives på ikkekommersiell/ikke-offentlig basis. Vi arbeider for bedre rammevilkår for frivillige organisasjoner
og økt forståelse for den store, viktige, frivillige innsatsen i samfunnet. Frivillighet Norge skal
være den viktigste dialogpartneren for myndighetene i frivillighetspolitiske saker. I tillegg skal vi
være en kompetansebase for myndighetskontakt for medlemmene.
Frivillighet Norges sekretariat består av en generalsekretær og fem øvrige ansatte. Sekretariatet
har sammen med styret løpende kontakt med det politiske miljøet, og med myndighetene.
Arbeidsform
Frivillighet Norges standpunkter utvikles i ulike tematiske nettverks- og arbeidsgrupper, og på
store medlemsmøter. Alle medlemsorganisasjonene kan møte i nettverksgruppene,
medlemsmøter og årsmøter. Møtetidspunkter kunngjøres i kalenderen på våre nettsider
www.frivillighetnorge.no, og gjennom e-post til organisasjonene. Arbeidet i gruppene kan følges
på medlemsområdet på vår hjemmeside. For å få tilgang til alle policydokumenter og
møtereferater, styreprotokoller med mer, må dere logge dere på hjemmesiden. For pålogging går
dere fram som følger:
brukernavn: webdomene mellom punktum (f.eks. www.frivillighetnorge.no : brukernavn =
frivillighetnorge. www.kfuk-kfum-speiderne.no : brukernavn = kfuk-kfum-speiderne)
passord: organisasjonens postnummer
På Frivillighet Norges nettside har vi presentasjoner av alle medlemsorganisasjonene. Vi ber om
at dere sender oss logo og en kort presentasjon av deres organisasjon, som vi kan bruke på
nettsiden.
Vi anbefaler at dere logger dere inn og sjekker hvordan nettsidene fungerer. Ta kontakt med Guri
Idsø Viken (guri@frivillighetnorge.no/21 56 76 57) hvis dere har problemer med, eller
kommentarer til nettsidene.
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Kontingent
Medlemmene i Frivillighet Norge betaler differensiert kontingent basert på innrapporterte
driftsregnskap fra foregående år. Under følger den årsmøtevedtatte nøkkelen for beregning av
kontingent.
Årlig omsetning
> 100 000 000
50 000 000 – 100 000 000
10 000 000 – 50 000 000
5 000 000 – 10 000 000
1 000 000 – 5 000 000
500 000 – 1 000 000
500 000 – 0

Kontingent
32000
16000
8000
4000
2000
1000
500

Kontingentåret går fra august til august.
For spørsmål eller andre henvendelser, vennligst kontakt Birgitte Brekke på 21 56 76 53 eller
birgitte@frivillighetnorge.no.
Vi ser frem til å jobbe for dere og sammen med dere!
Vennlig hilsen

Birgitte Brekke
Generalsekretær

PS. Det er i alles interesse at flest mulig får vite at dere nå er med på det viktige samarbeidet i
Frivillighet Norge! Vi oppfordrer dere derfor til å skrive på deres egen nettside at dere er
medlem i Frivillighet Norge, samt legge inn en link til www.frivillighetnorge.no!
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