
Handlingsplan 2023 

• Lokalforeningen skal være mer synlig for hele kommunen, verve flere medlemmer og 
frivillige.  

Dette skal vi gjøre ved å ha stands, rekruttere mer via sosiale medier og generelt være mer 
synlige i lokalsamfunnet 

• Lokalforeningen skal fortsette å starte lokalråd omsorg  
• Fortsette samarbeid med frivilligsentralen om ønsketreet.  
• Støtte spesialavdelingene i deres aktiviteter 
• Avholde styreseminar, for å styrke samarbeid og avklare roller og ansvar 

 

Omsorg 

• Fortsette kartlegging og se på oppstart av flere aktiviteter.  
• Sørge for at frivillige får sin nødvendige opplæring.  
• Omsorg skal ha flere samlinger og møter for de frivillige.  
• Omsorg skal verve flere frivillige til aktivitetene. 
• Skal jobbe for oppstart av Bark august 2023 
• Skal jobbe for å få opp flyktningeguiden våren 2023 

 

Hjelpekorpset 

• Hjelpekorpset skal satse på vann redning gjennom å fortsette med trening og 
aktiviteter med båt.  

• Hjelpekorpset har fått tildelt penger til å kurse frivillige mer innen vann redning og 
sikring 

• Hjelpekorpset skal arbeide for å holde flere førstehjelpskurs.  
• Hjelpekorpset skal satse på større deltakelse på søks- og redningsoppdrag blant 

annet gjennom jevnlige øvelser og andre aktiviteter og tiltak som motiverer og gjør 
medlemmene trygge på å dra på leteaksjoner.   

• Hjelpekorpset har skaffet seg nyere bil og skal gjennom året fortsette arbeidet med å 
skaffe midler til å rigge denne med utstyr. 

• Fortsette å styrke RØFF som aktivitet med deltagelse som instruktører og veiledere, 
slik at RØFF vokser og blir en betydelig rekruteringsarena for hjelpekorpset. 

 

Ungdom 

• Fortsette jobben med å få på plass ett lokalråd sammen med styret 
• Fortsette å se på behovsanalyse og finne ut hvor det er behov for at man starter opp 

en gruppe for ungdom. 
• Jobbe med å rekruttere frivillige og deltagere 
• Sette opp kurs og følge opp at de frivillige får de kursene de trenger 


