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Anmodning om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2016
Tusen takk for innsatsen Søgne Kommune gjorde for TV-aksjonen i fjor! TV-aksjonen 2016 går til Røde
Kors og sammen skal vi gi livsviktig hjelp til sivile ofre for krig og konflikt.
Aksjonen arrangeres søndag 23. oktober. Kommunekomiteen er avgjørende for å mobilisere
organisasjoner, skoler, næringsliv, foreninger, idrettslag og bøssebærere. Vi håper du vil medvirke til at
årets TV-aksjon blir en knallsuksess ved å påta deg vervet som leder for kommunekomiteen i Søgne
Kommune.
Som leder for kommunekomiteen er du en døråpner og et ansikt utad for organiseringen av verdens
største dugnad og innsamlingsaksjon. Komiteen bør også bestå av ressurspersoner fra kommune,
skole, foreninger, religiøse miljøer og næringsliv som kan bidra til å engasjere frivillige og bøssebærere
til årets aksjon. Vedlagt finner du en brosjyre med forslag til oppgaver og roller som komiteen kan ta på
seg for å mobilisere så mange lokale støttespillere som mulig. Ved å inkludere flere mennesker i
komiteen som oppgavene kan fordeles på, blir arbeidet lettere for hvert enkelt medlem.
Årets TV-aksjon skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden –
sivile rammet av krig og konflikt. Røde Kors er mange steder den eneste hjelpeorganisasjonen som
slipper til med humanitær bistand, og har gjennom lokale frivillige tilgang til dem som ellers ikke får
hjelp. Gjennom TV-aksjonen skal flere mennesker i krig og konfliktområder få livsviktige medisiner,
helsehjelp, rent vann og mat. Behovet er enormt, og hvert bidrag er med på å redde liv.
Når kommunekomiteen er utnevnt, ber vi om at sammensetningen av denne fylles ut på vedlagte
registreringsskjema og returneres til fylkesaksjonsleder innen 2. juni.
Det vil opprettes en fylkesaksjonskomité i Aust-Agder som ledes av fylkesmannen.
Fylkesaksjonskomiteen vil fungere som en regional støttespiller i gjennomføringen av innsamlingen.
Vi gleder oss til et nytt og spennende TV-aksjonsår, og ser frem til et godt samarbeid med Søgne
kommune.
Med vennlig hilsen,

Stein A. Ytterdahl
Leder Fylkesaksjonskomiteen Aust- og Vest-Agder
Fylkesmann Aust- og Vest-Agder
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Hei Astrid Margrethe Hilde
Tusen takk for innsatsen kommunen gjorde for TV‐aksjonen i fjor!

TV‐aksjonen 2016 går til Røde Kors og sammen skal vi gi livsviktig hjelp til sivile ofre for krig og konflikt.
Vedlagt følger: «Anmodning om å opprette kommunekomité for TV‐aksjonen NRK 2016»

Vi håper du vil opprette en kommunekomite i din kommune og at du vil bli med som leder og være døråpner og et ansikt utad for organiseringen av verdens
største dugnad og innsamlingsaksjon.
Vi anbefaler at komiteen består av flere ressurspersoner fra kommune, skole, foreninger, religiøse miljøer og næringsliv som kan bidra til å synliggjøreTV‐aksjonen og engasjere frivillige og
bøssebærere til årets aksjon.
Vedlagt finner du en brosjyre med forslag til oppgaver og roller som komiteen kan ta på seg for å mobilisere så mange lokale støttespillere som mulig.
Ved å inkludere flere mennesker i komiteen som oppgavene kan fordeles på, blir arbeidet gøyere og lettere for hvert enkelt medlem.
Vedlagt finner du et skjema for registrering av kommunekomiteen.

TV‐aksjonen arrangeres søndag 23. oktober.
Når kommunekomiteen er utnevnt, ber vi om at sammensetningen av denne fylles ut på vedlagte registreringsskjema og returneres til meg innen 2. juni.

Resultater for TV‐aksjonen NRK Regnskogfondet:
I fjor kom Vest‐Agder på en 6. plass. Et stort bravo til hver især som var med!
Nasjonalt resultatet ble viktige 189 349 325,‐ kroner!
På denne lenken http://www.giverstafett.no/landsstatistikk vil du se oversikt over fylkesresultatene!
Videre ‐ ved å klikke inn på fylket – vil du se din kommune. Husk å skroll deg litt nedover på siden – her er ulike tall‐og statistikk‐kategorier – samt tall historikk 2011 – 2015.
I år står vi på startstreken sammen med Røde Kors.
Det er en stor organisasjon i Norge og de er i god prosess ‐ med masse entusiasme ‐ for å bli med så godt de bare evner.
Blant annet vil de gjerne finne ressurspersoner som kan bli med i kommunekomiteen. Dette kommer vi tilbake på.

Vi gleder oss til et nytt og spennende TV‐aksjonsår og vi ser frem til et godt samarbeid med dere.
Vi holder kontaktenJ ‐ bare ring eller mail meg for hva det måtte være av smått og stort.

Beste hilsen
Anita Mørland
Fylkesaksjonsleder Agder
TV-aksjonen NRK 2016 Røde Kors
+47 916 00 601
www.blimed.no
www.facebook.com/tvaagder

REGISTRERINGSSKJEMA FOR KOMMUNEKOMITEER 2016
Returneres til:
Anita Mørland, agder@tvaksjonen.no innen 2.juni 2016
(NB!! SENDES GJERNE PÅ EPOST. BRUK EVT. BLOKKBOKSTAVER)

FYLL UT:
FRA KOMITEEN I KOMMUNENR:
KOMMUNENAVN:
HVOR MANGE BØSSEBÆRERE MÅ DERE TOTALT HA FOR Å FÅ FULL BØSSEBÆRERDEKNING:

MELDING TIL FYLKESAKSJONSLEDER OM VALGT KOMMUNEKOMITÉ FOR TV-AKSJONEN
NRK RØDE KORS 2016
LEDER AV KOMITEEN
NAVN:
ADRESSE:
POSTNR:
E POST:
TLF/ MOB:

POSTSTED:

KOMMUNEKOMITESEKRETÆR
NAVN:
ADRESSE:
POSTNR:
E POST:
TLF/ MOB:

POSTSTED:

MATERIELLMOTTAKER (Den som får tilsendt brosjyrer/plakater/t- skjorter/bøssemateriell)
(IKKE bruk postboksadresse da materiellet leveres direkte på døren)
NAVN:
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR:
EPOST:
TLF/MOB:

POSTSTED:

BØSSEBÆRERANSVARLIG
NAVN:
E-POST:
TLF/ MOB:
ADRESSE:
POSTNR:

POSTSTED:

NB. Husk å fylle inn alle medlemmer slik at alt materiell blir sendt til riktig mottaker for å unngå
forsinkelser.
ØVRIGE MEDLEMMER AV KOMITEEN:
KARTANSVARLIG:

EPOST:

NÆRINGSLIVSANSVARLIG:

EPOST:

KIRKEN ELLER ANDRE MILJØER:

EPOST:

SKOLEANSVARLIG:

EPOST:

PRESSEANSVARLIG:

EPOST:

MARKEDSANSVARLIG:

EPOST:

VENNLIGST FYLL INN OPPLYSNINGER OM OPPMØTESTED OG – TID FOR BØSSEBÆRERNE DEN 23.
OKTOBER innen 2.juni 2016. OPPLYSNINGENE SKAL FYLLES INN HER OG SENDES TIL FYLKESLEDER.
OPPLYSNINGER VIL BLI GITT TIL SENTRALT PÅMELDTE BØSSEBÆRERE. KORREKT INFORMASJON ER
VIKTIG!
VI STARTER BØSSEBÆRINGEN I VÅR KOMMUNE KLOKKEN 1600. HVIS ANNET TIDSPUNKT, FYLL UT
KLOKKESLETT__________
FØLGENDE OPPMØTESTED(ER) FOR BØSSEBÆRERE ER GJELDENDE FOR VÅR KOMMUNE. HVIS FLERE
STEDER FYLL UT FOR HVERT STED.
LOKALETS NAVN:___________________________________________________________________
ADRESSE:__________________________________________________________________________
POSTNR:___________________POSTSTED:_______________________________________________
VI HAR BEHOV FOR TOTALT ANTALL ___________________BØSSEBÆRERE TIL_________STK RODER
LOKALETS NAVN:____________________________________________________________________
ADRESSE:__________________________________________________________________________
POSTNR:___________________POSTSTED:_______________________________________________

VI HAR BEHOV FOR TOTALT ANTALL ___________________BØSSEBÆRERE TIL_________STK RODER
LOKALETS NAVN:____________________________________________________________________
ADRESSE:__________________________________________________________________________
POSTNR:___________________POSTSTED:_______________________________________________
VI HAR BEHOV FOR TOTALT ANTALL ___________________BØSSEBÆRERE TIL_________STK RODER
SUPPLER VED BEHOV.

Montasje
Foto: Olav A. Saltbones, Røde Kors

KJÆRE TV-AKSJONSKOMITÉ,
LYKKE TIL MED Å LAGE TIDENES
BESTE TV-AKSJON I DIN KOMMUNE!

DERE GJØR TV-AKSJONEN NRK TIL EN SUKSESS!

HVORDAN ENGASJERE LOKALMILJØET?

TV-aksjonskomiteene er helt avgjørende for en vellykket aksjon. Norges ordførere leder over 500
TV-aksjonskomiteer. 7 000 frivillige legger til rette for 100 000 bøssebærere som skal ut og gå.
23. oktober får alle husstander i Norge besøk av en bøssebærer. Takket være denne innsatsen har
vi siden 1974 samlet inn mer enn 7,5 milliarder kroner, og millioner av mennesker har fått livsviktig
hjelp. I år går TV-aksjonen til Røde Kors og deres arbeid for å redde liv og gi omfattende helsehjelp
til noen av de mest sårbare i verden – sivile rammet av krig og konflikt.

Basert på innspill om at arbeidet blir lettere
når man deler arbeidsoppgavene, foreslår vi
at komiteen også har medlemmer som kan
fylle de forskjellige rollene nedenfor. Det gir
flere bøssebærere og økt engasjement i
lokalmiljøet.

Med TV-aksjonsmidlene skal vi sikre livsviktig hjelp til mer enn to millioner mennesker som trenger
medisiner, helsehjelp, rent vann og mat. Behovet er enormt, og hvert eneste bidrag redder liv.

SKAPE MEDIEOPPMERKSOMHET
Det er viktig å gjøre dine lokalmedier
oppmerksomme på aktiviteter som skjer i
forbindelse med TV-aksjonen. Vis fram det
fantastiske engasjementet som skjer i ditt
lokalmiljø for TV-aksjonen. Lag en liste med
kontaktinformasjon til lokalmedia så du enkelt
kan sende redaksjonene en e-post eller ringe.
Det finnes også mye materiell for pressen som
faktabokser, bilder og historier på blimed.no.
For hjelp til mediearbeidet kan du kontakte
fylkes- eller byaksjonsleder.

NINA SANDBERG
ORDFØRER I NESODDEN KOMMUNE

VIKTIGE ROLLER I TV-AKSJONSKOMITEENE
LEDER
Du skal koordinere TV-aksjonen i din kommune/
bydel. Du får støtte og hjelp til dette av
fylkes- eller byaksjonslederen som er ansatt
i TV-aksjonen. Kontaktinformasjon finnes
bak på brosjyren. Viktige suksessfaktorer er
jevnlige møter og gode støttespillere som fyller
de andre rollene i komiteen. Det vil også være
naturlig at du er talsperson for TV-aksjonen i
lokalmediene eller utpeker andre til dette.
BØSSE- OG MATERIELLMOTTAKER
Du er den som mottar kampanjemateriell og
distribuerer dette. Du synliggjør TV-aksjonen,
ved for eksempel å arrangere stands for å
verve bøssebærere, henge opp plakater, spre
brosjyrer på nærbutikken, universitetet, kinoen

og andre steder. Det finnes også masse materiell
på blimed.no, for eksempel digitale bannere
som kan brukes på kommunenes hjemmesider.
Du vil motta bøssemateriellet når aksjonsdagen
nærmer seg, og du er ansvarlig for at bøssene
klargjøres. Bøssen med dekor må ikke
synliggjøres før aksjonsdagen.
BØSSEBÆRERANSVARLIG
Du skal ha oversikt over bøssebærervervingen.
Sammen med de andre i komiteen skal du sørge
for å ha nok bøssebærere til aksjonsdagen.
Viktige suksessfaktorer for å oppnå dette er
å sørge for oppdaterte kart og roder, ringe
opp tidligere bøssebærere, verve nye, samt ha
oversikt over sentralt påmeldte bøssebærere.

PROMOTERE SKOLEOPPLEGGET
TV-aksjonen tilbyr alle landets grunnskoler
og videregående skoler et gratis undervisningsopplegg som tar opp temaet for årets TV-aksjon.
Oppfordre gjerne skoler i nærmiljøet til å ta
i bruk dette gratis opplegget som ligger
tilgjengelig på blimed.no. Opplegget er
interaktivt og laget av Gyldendal.

GIVERSTAFETT.NO
Giverstafett.no er TV-aksjonens giverportal for
bedrifter, organisasjoner, skoler, barnehager,
menigheter og lag. Her kan alle registrere sine
bidrag for så å få tilsendt faktura på e-post.
I tillegg kan du her lese nyheter om hva som
skjer der ute, sjekke statistikk for hvordan
kommunen ligger an i forhold til andre, og
utfordre andre til å bli med og gi bidrag til
TV-aksjonen. Alle bidrag vil synliggjøres på
giverstafett.no, og nettsiden brukes også
som et verktøy under ringedugnader for
næringslivet. For å sette i gang dette; Invitér
gjerne en person med nettverk i lokalt næringsliv
inn i kommunekomitéen. Vedkommende kan
ta kontakt med nøkkelpersoner i næringslivet
for å engasjere så mange bedrifter som mulig
til å være med på TV-aksjonen gjennom
giverstafett.no. Mer informasjon får du av din
fylkes- eller byaksjonsleder.

Skolene er viktige arenaer for å engasjere barn
til å bli med på årets TV-aksjon ved å arrangere

KOMMUNEKOMITÉ, NESODDEN KOMMUNE

Foto: Marianne Rand-Henriksen

«TV-aksjonen er en fantastisk mønstring av frivillighet.
Giverglede er en stor ressurs, som utnyttes enda bedre med god
lokal organisering. Da jeg ble ordfører, tok vi nye grep. Vi etablerte
en bredt sammensatt kommunekomite. Slik fikk vi store deler av
lokalsamfunnet med på å ta ansvar. Næringsliv, frivillig sektor,
kommunen, alle skal med! Vi kan glede oss over fantastisk bedring
av resultatene, og jeg ser fram til å sette ny rekord i årets aksjon.»

Foto: Sturlason AS Polyfoto

Mange av dere har travle hverdager, men velger likevel å bruke tid på å hjelpe andre gjennom
TV-aksjonen. Med denne brosjyren håper vi å gjøre det enklere å organisere og gjennomføre
aksjonen. Ved å dele komitéarbeidet på flere, blir det både enklere og bedre. Ikke nøl med å
kontakte by- eller fylkesaksjonslederen i ditt område for hjelp eller innspill.

basarer, gå med bøsse med foreldrene sine
eller ha skoleløp til inntekt for tv-aksjonen. Flott
om dere også kan bidra til å tipse lokale medier
når barn og unge engasjerer seg. Husk i tillegg
å oppfordre lærerne til å sende med barna
ranselposten som produseres, slik at foreldrene
kan melde seg som bøssebærere.

blimed.no
TV-AKSJONSKONTO

BØSSEBÆRERTELEFON

8380 08 09005

VÅRE GIVERKANALER

02025

BLIMED.NO

KONTAKTINFORMASJON
Byaksjonsleder Oslo

oslo@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Akershus

akershus@tvaksjonen.no

facebook.com/tvaakershus

facebook.com/tvaoslo

Fylkesaksjonsleder Buskerud

buskerudogvestfold@tvaksjonen.no

facebook.com/tvabuskerud

Fylkesaksjonsleder Østfold

ostfold@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Aust- og Vest-Agder

agder@tvaksjonen.no

facebook.com/tvaagder

Byaksjonsleder Bergen

bergen@tvaksjonen.no

facebook.com/tvabergen

Fylkesaksjonsleder Hordaland

hordaland@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Trøndelag

trondelag@tvaksjonen.no

facebook.com/tvaksjonentrondelag

Byaksjonsleder Trondheim

trondheim@tvaksjonen.no

facebook.com/tvaksjonentrondheim

Fylkesaksjonsleder Møre og Romsdal

moreogromsdal@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Hedmark

hedmark@tvaksjonen.no

facebook.com/tvaopplandoghedmark

Fylkesaksjonsleder Oppland

oppland@tvaksjonen.no

facebook.com/tvaopplandoghedmark

Fylkesaksjonsleder Telemark

telemark@tvaksjonen.no

facebook.com/tvaksjonentelemark

Fylkesaksjonsleiar Sogn og Fjordane

sognogfjordane@tvaksjonen.no

facebook.com/tvasognogfjordane

Fylkesaksjonsleder Nordland

nordland@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Vestfold

buskerudogvestfold@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Troms og Finnmark

tromsogfinnmark@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Rogaland

rogaland@tvaksjonen.no

facebook.com/tvaostfold

facebook.com/tvahordaland

facebook.com/tvamoreogromsdal

facebook.com/tvanordland
facebook.com/tvavestfold
facebook.com/tvafinnmark
facebook.com/tromstvaksjonen
facebook.com/tvaksjonenrogaland
facebook.com/tvaksjonenstavanger

For generelle henvendelser: post@tvaksjonen.no
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