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Anmodning om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2017
Tusen takk for innsatsen Søgne Kommune gjorde for TV-aksjonen i fjor!
TV-aksjonen 2017 går til UNICEF. Sammen skal vi gi barn i Colombia, Mali, Syria,
Pakistan og Sør-Sudan tilgang på læring. Aksjonen arrangeres søndag 22. oktober.
Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang.
UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt fremtiden på grunn av
voksnes kriger og konflikter. Skolegang gir barn som lever i konfliktområder en mulighet
til å lære, leke og være sammen.
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 eller utnevne en 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 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.
Når kommunekomiteen er utnevnt, ber vi om at medlemmene registrerer seg på
vårt elektroniske registreringsskjema innen 2. juni. Skjemaet finner dere på
blimed.no/aksjonskomite-paa-1-2-3/
Det vil opprettes en fylkesaksjonskomité i fylket som ledes av undertegnede,
Fylkesmann Stein A. Ytterdahl. 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 i Aust- og Vest-Agder
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KjÃ¦re Astrid Margrethe Hilde,
Takk for den fantastiske innsatsen dere gjorde i fjor!
NÃ¥ Ã¸nsker vi velkommen til nytt TV‐aksjonsÃ¥r.
Et TV‐aksjonsÃ¥r for UNICEF!
Et TV‐aksjonsÃ¥r for barn!
Det kommer til Ã¥ bÃ¥de berÃ¸re og begeistre!
Vedlagt finner dere vÃ¥rt anmodningsbrev om Ã¥ opprette Kommunekomite.
NYTT OM REGISTRERING AV KOMMUNEKOMITE
TV‐aksjonen har i mer enn ti Ã¥r benyttet Â«BÃ¸ssebÃ¦rerdatabasenÂ» tvbase.no for Ã¥ organisere
bÃ¸ssebÃ¦rere, komitemedlemmer og oppmÃ¸testeder.
Den stenges snart. TV‐aksjonen introduserer en ny lÃ¸sning som heter TV‐aksjonsportalen.
Denne vil forenkle kommunikasjonen med og mellom TV‐aksjonens kommunekomitemedlemmer, frivillige,
bÃ¸ssebÃ¦rere og med TV‐aksjonen.
Flere kommuner ble med i et test‐Ã¥r i fjor og i Ã¥r Ã¸nsker vi at alle blir med.
Vi skal gÃ¥ trinnvis frem â€“ sammen â€“ og akkurat nÃ¥ Ã¸nsker vi kun at dere registrerer
Kommunekomiteen deres der.
SÃ¥ derforâ€¦
â€¦nÃ¥r kommunekomiteen er utnevnt, ber vi om at medlemmene registrerer seg pÃ¥ vÃ¥rt elektroniske
registreringsskjema http://blimed.no/aksjonskomite‐paa‐1‐2‐3/ ‐ innen fredag 02. juni.
Skroll dere ogsÃ¥ videre ned pÃ¥ siden â€“ her finner dere: OPPSKRIFT â€“ ROLLER â€“ INSPIRASJON ‐
KONTAKTINFORMASJON ‐ FAKTA
UNICEF har flere samarbeidspartnere. Dette kan ogsÃ¥ potensielt bli ressurser til kommunekomite.
Se samarbeidspartnerne her: https://www.unicef.no/partnere
Ã…rets Kick Off hvor alle Kommunekomiteene i Vest‐Agder inviteres til blir:
Torsdag 21.september, kl 15:00‐17:00 Fylkeshuset var opptatt og vi kommer tilbake pÃ¥ sted.
HÃ¥per dere bÃ¥de holder av tidspunktet og sprer den til alle som er involvert i TV‐aksjonen i deres
kommunekomite.
Ila neste uke sender TV‐aksjonen sentralt ut informasjon og materiell til alle kommunenes
bÃ¸ssemateriellmottakere ‐ de som var registrert som det i 2016.
Det er bare Ã¥ glede seg â€“ det er sÃ¥ bra J ‐ midt i alvoret!

Vedlegg:
Anmodning om Ã¥ opprette kommunekomite
Registreringsskjema bÃ¸ssemateriell 2017
Har dere lyst til Ã¥ ta en titt pÃ¥ fjorÃ¥rets resultater â€“ er dette linken
https://giverstafett.no/Vest‐Agder
ðŸ˜Š

Beste hilsen
Anita MÃ¸rland
Fylkesaksjonsleder Agder
TV‐aksjonen NRK UNICEF
Mob: +47 916 00 601
blimed.no
giverstafett.no
facebook.com/tvaagder
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BESTILLING AV
BØSSER OG BØSSEMATERIELL
Kommunenummer:
Antall Roder

Kommunenavn:
Navn komitéleder

Bøssemateriellet
leveres til:
Navn:
Leveringsadresse (ikke
postboks):
Postnr og – sted:
Telefonnr:

e-post:

Fyll inn antall bøsser som allerede er på lager. Dersom dere ønsker flere bøsser, fyller dere
inn antallet dere ønsker tilsendt. Antall bøssemateriell* tilsvarer samlet antall bøsser dere
bruker. Som takk for innsatsen vil bøssebærerne motta en pin, og dere fyller inn antall pins
dere ønsker tilsendt. Ofte er det flere bøssebærere enn bøsser, så det kan være lurt å
bestille flere pins enn antall bøsser dere bruker.
ANTALL
Bøsser på lager
Ønsker nye bøsser
= Samlet
*Bøssemateriell (bøssedekor, ID-kort, plomber, reflekser,
skademeldingskjema, evalueringskjema, post-it-lapper,
informasjonsbrosjyre til bøssebærer)
Pins til bøssebærere
Årsak til at nye bøsser bestilles:

Returneres til fylkesaksjonsleder
Anita Mørland, agder@tvaksjonen.no

NB! Frist for å levere skjemaet er 9. juni

