Naturvejleder-netværk om
Frivillige og Frivillighed (NnFF)
Hvad har vi lært og hvordan kommer vi videre?
Efter frokost var der tid til at kigge frem. På baggrund af en indledende brainstorm (se sidst i dokumentet)
var der enighed om at netværkets arbejde fortsættes med følgende afsæt






Der afholdes 2 årlige netværksmøder (november og marts – passer godt med øvrigt NV-arbejde)
Netværkets næste seks møder (november 2015 – marts 2018) fik indhold og værter
Netværksmøderne er et heldagsarrangement – evt. med mulighed for hygge og primitiv
overnatning før eller efter
Der arbejdes på at udvikle en studietur
Torben Jørgensen er tovholder for netværket

November 2015
NVL < - > kommuner/staten og frivillige. Herunder: Love, regler, forsikring mm. Elise Steen Hvelplund er
vært i Vordingborg. Elise og Camilla Bruun Manscher.

Marts 2016
NVL og Frivillige i fremtiden (evt. med inddragelse af fremtidsforsker) hvor er pengene – hvor kommer de
fra? Helen Holm er vært i samarbejde med Torben Stenstrup. Arrangementet afholdes på Svenstrup
Naturskole ved Næstved.

November 2016
Naturparker. Vært/ Planlægning Anita Søholm og Therese Sandvei (der blev talt om overnatning)


Samlet intro
o Grøn drift
o Faciliteter
o Formidling
o Privat eller offentligt ejet

Marts 2017
Friluftsfaciliteter og frivillige NP. Thomas Larsen Schmidt er vært i Naturpark Åmosen.

November 2017
NVL plus forvaltningsven, udviklingsworkshop. Lars Johansen er vært i Middelfart – Camilla Bruun
Manscher har en god kontakt i KL.

Marts 2018
Rekruttering af særlige målgrupper – f.eks. B & U. Jakob Konnerup er vært i Lille Vildmose – afsættet
kunne være projekt ”miniranger”

Studietur
Rejseudvalg: Leif H. Sørensen & Therese Sandvei

Efter netværksmødet…
Leif H. Sørensen har efterfølgende tilkendegivet, at et eller flere af netværksmøder også giver endog rigtig
god mening i borgerinddragelsessammenhæng, og at han og Elise måske med fordel vil kunne gå ind over
og give en hånd med ved planlægningen af et eller to af de relevante møder.
Vibeke Rikke Husum, Friluftsrådet har ligeledes efterfølgende udtrykt, at vi endelig skal bruge hinanden og
samtænke initiativer, hvor det er muligt. Hun deltager gerne med sparring ift. planlægning af de kommende
6 netværksmøder.

Noter fra den indledende brainstorm - Hvad skal frivillignetværket arbejde med?


























Erfargruppe
Hvornår skal vi arbejde med frivillige
Lokale relationer som værdi
Viden om frivillige
Aktivt medborgerskab!
Hvad er frivillighed?
Begrebsafklaring
Demokrati
Civilsamfunds-strategi
Frivilligpolitik
Hvad kan NVL i den kommende frivilligverden
NVL som brobygger
Love, regler, forsikringer, ansvar -> svar/viden
Jurist inviteres ->afklaring
Udvalgte målgrupper – ex. Børn & Unge
Se konkrete eksempler – ex. Byhaver
Ildsjæle
Partnerskaber – Grønne organisationer, kommuner, foreninger…
Målgrupper, associerede frivillige
Frivilligværktøjskasse – målgruppeanalyse mm.
Adoptere grønne områder / kulturminder
Fingeren på pulsen med hensyn til fonde, grejbanker osv.
Synergi med Friluftsrådets frivilligprogram i naturparker og nationalparker
Studietur
Case-mappe (Leif vil gerne inviteres til konkrete projekter som iagttager/bevidner)
Rejsehold (Helle Marie udtrykte stor nytte for netværksbesøget på hjemmebasen)





Belønning
Form: Begyndelse/afslutning
Forberedelse: god ide!

Andet
Vibeke Rikke Husum gjorde opmærksom på www.frivilliginaturen.dk

