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Samarbeidsavtale - Vi bryr oss om Eidsvoll 
 

Dette er en samarbeidsavtale som knytter ______________________________ (enkeltperson, lag/ 

forening) til samarbeidsnettverket Vi bryr oss om Eidsvoll. 

DEL 1:  

Denne delen av dokumentet oppdateres kun etter vedtak på årsmøtet, samt ved nytegnede 

samarbeidsavtaler. 

Formål og visjon: 

Vi bryr oss om Eidsvoll (VBOE) er et samarbeidsverk for engasjerte enkeltpersoner, lag & 

foreninger i Eidsvoll, som jobber for å gjøre Eidsvoll til et enda bedre sted å leve. 

Strategiske fokusområder: 

 VBOE ønsker å øke frivillighet og folkehelse gjennom å bry seg om, skape trivsel og få folk ut. 

Vi fremmer dette gjennom 5 målområder: 

 Engasjement:  Fremme frivillighetens interesser 
 Synliggjøring:  Synliggjøre engasjement og tilbud 
 Dialog:   Skape arenaer for dialog 
 Informasjon:  Dele informasjon & kompetanse 
 Samarbeid:  Være pådriver for samarbeid –     

   da det øker effekten av frivillig innsats 

Aktive lag & foreninger i nettverket: 

Eidsvoll Frivilligsentral, Bygdekvinnelaget, Røde Kors, Bli med!, Nystua Kulturgård, Aktivitetsværket, 
Nasjonalforeningen Eidsvoll Demensforening, Livsglede for eldre Eidsvoll, Enkeltpersoner 
 

Samarbeidsavtalen: 

Dette dokumentet bygger på vår samarbeidsplattform (vedlagt) og gir en kortfattet beskrivelse av 

VBOE. Samarbeidsavtalen inngås for to år av gangen når dette dokumentet signeres av 

enkeltpersoner, lag og foreninger. De er da fullverdige medlemmer i samarbeidsnettverket, noe som 

gir mulighet for å delta i arbeidsgrupper og bli valgt inn i styret. Dette et uttrykk for at du/dere 

ønsker å samarbeide med de andre i nettverket og bidra til at Eidsvoll blir et bedre sted å leve.  

Vi tilbyr en arena der du kan utvikle ideene dine og samskape med andre engasjerte. I tillegg til at du/ 

dere vil bidra til å realisere målene under, gir det også bedre mulighet til å søke midler og 

gjennomføre prosjekter til glede for oss som lever i Eidsvoll. 

DEL 2:  

Denne delen av dokumentet kan oppdateres etter styrevedtak. 

 

 

mailto:post@frivilligsentralen-eidsvoll.no


Kontaktperson for samarbeidsnettverket VBOE er Irene Engeskaug ved Eidsvoll Frivilligsentral:  

post@frivilligsentralen-eidsvoll.no. 

 

Langsiktige strategiske mål: 

Mål Fokusområder Ansvarlig  

Samarbeid VBOE er først og fremst et åpent og allsidig 

samarbeidsnettverk som beskrevet over. Alle aktivitetene 

innrettes slik at vi fremmer samarbeid da det øker effekten av 

frivillig innsats. Det er et prinsipp å fremme og bidra inn i 

eksisterende aktivitet, slik at kreftene forenes. (VBOE vil ikke 

bidra til å skape konkurrerende tilbud, men gjerne sette 

søkelys på udekkede behov)  

VBOE øker frivillighet og folkehelse ved å bry seg om, skape 

trivsel og få folk ut! 

Alle 

Engasjement Jobbe strukturert for frivillighetens interesser gjennom å 

etablere samarbeidsplattform, følge opp samarbeidsavtaler og 

oppdatere styringsdokument. Økt frivillighet og folkehelse er 

våre kjernesaker. 

Styret 

Synliggjøring VBOE vil synliggjøre eksisterende engasjement og tilbud da vi 

tror det kan inspirere flere til frivillighet. Man må også være 

klar over hverandres aktivitet, utfordringer og ressurser for å 

se muligheter for samarbeid. Aktivitet: Kvartalets frivillig. 

Kvartalsvis nyhetsbrev. Nettsider. Facebook. 

Kommunikasjons-

gruppa 

Dialog & 
informasjons-
deling 

VBOE bruker, styrker og bidrar til eksisterende arenaer når det 

er mulig (ser alltid etter samarbeidsmuligheter). Vi tester ut 

form og innhold på «dialog & samarbeidsmøter» for å se 

hvordan vi kan bidra til best mulig deling av informasjon og 

kompetanse. Målet er øke engasjement, nettverksbygging og 

synliggjøre samarbeidsmuligheter. Aktivitet: Årlig 

inspirasjonsmøte. Samarbeids-, og dialogmøter 

Dialog og 

samarbeidsgruppe 

Prosjekter VBOE skal i liten grad gjennomføre egne arrangement. Unntak 

kan være pilotprosjekter der vi bidrar til å løse udekkede 

behov. Fortrinnsvis gjennomføres disse i samarbeid med lag & 

foreninger i nettverket. Disse opprettes etter styrevedtak.     

Eks. «Vi bryr oss Ungdom» 

Egne 

prosjektgrupper 

 

Når dette dokumentet er underskrevet vil du/dere delta i samarbeidsnettverket som beskrevet i 

samarbeidsavtalen.  

Dato: 

 

 

På vegne av Vi bryr oss om Eidsvoll  Enkeltperson, lag/ forening: 

mailto:post@frivilligsentralen-eidsvoll.no

