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Visjon 
BøF skal være en behovsrettet og profesjonell organisasjon og en viktig medspiller i lokalsamfunnet 

BøF skal bidra til å styrke nettverket i nærmiljøet. 

Hovedmål 1 
Bidra til å styrke og motivere til frivillig innsats i lokalsamfunnet, gjennom å være en egen aktivitetsarena og katalysator til andre 

organisasjoner for folk som ønsker å være frivillig. 

 

 

Resultatmål 1.1   BøF skal være godt kjent i lokalsamfunnet og gi god informasjon om aktiviteter  

Delmål 

Målgruppe 
 

1.1.1 

Alle 

Være jevnlig i Bø Blad, enten i form av reportasje eller annonse.  

 

1.1.2 

Lag og 

foreninger 

 Lage en ny brosjyre som omhandler våre aktiviteter 

1.1.3 

Alle 

Bruke internett for å formidle informasjon.  

Ha en oppdatert hjemmeside www.bofrivillig.no for BøF, samt informere om utstyrsbanken www.bua.io 

Ha jevnlig nye annonser i www.frivillig.no og oppdatere de som allerede er der, samt oppdatere facebook jevnlig 

Rapporter antall henvendelser via hjemmesiden 

1.1.4 

Alle 

Vurdere å gå i samarbeid med Norges Frivilligsentraler og deres databaseverktøy InVi. 

 

1.1.5 

Alle 

Gjøre BUA godt kjent 

Formidle via NAV, Kommune, skole etc 

Bruke rapporteringsverktøyet i BUA. Tall fra BUA 

http://www.bofrivillig.no/
http://www.bua.io/
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Resultatmål 1.2 Vi skal initiere og samarbeide om behovsrettede, helsefremmende og sosiale aktiviteter og arrangement 

Delmål 

Målgruppe 
Tiltak 

1.2.1  

Alle 

Åpent kontor 

Vi skal ha åpningstider fra tirsdag til fredag kl 09.00-15.30.  

1.2.2  

Eldre 

Hjelpe enkeltpersoner 

Vi skal hjelpe uføre og eldre med praktisk hjelp så langt vi klarer. Vi videreformidler henvendelser om hjelp til andre 

instanser, dersom vi ikke har frivillige til oppdraget 

1.2.3  

Eldre 
Tilrettelegge aktiviteter for eldre og støtte initiativ til denne målgruppen 

1.2.4 

Barn og unge 

Etter skoletid 

Tilby «Etter skoletid» for barn i 5.-7.klasse hver tirsdag når skolen er åpen med gratis mat 

Måltall: 4 frivillige fast hver gang 

1.2.5 

Barn og unge 

Familie 

Arrangere Barn og unges Marked  

Mål: 2 arrangement   

1.2.6 

Familie 

Småbarnstreff 

Legge til rette for Småbarnstreff og markedsføre tilbudet godt 

Lage brosjyre og distribuere på helsestasjon, flyktningetjenesten. Gjøre arenaen kjent.  

1.2.7 

Barn og unge 

Familie 

Flyktninger 

Utstyrsbank 

Ha en utstyrsbank som funger godt og der primært folk som trenger det kan låne aktivitetsutstyr 

Mål: 200 Indikator: Antall utlån i året 

1.2.8 
Dansegalla 

Arrangere dansegalla for utviklingshemmede  
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Pysisk 

utviklingshemmede 

Mål: 2 Indikator: Antall ganger 

1.2.9 

Pysisk 

utviklingshemmede 

Fredagsdisco for utviklingshemmede 

Arrangere fredagsdisco 10 ganger i løpet av året.  

1.2.10 

Lag og forening 

Være et service- og støtteorgan for andre organisasjoner og ha skriftlige avtaler på samarbeidet.  

Dette er blant andre lokalforeninger som Bø Røde Kors, Gvarv Hjelpekorps, Aktive Eldre, Bø og Sauherad Hørsellag, Bø 

Pensjonistlag, Akantus, Klimagruppa, Seniornett, Norsk forbund for utviklingshemmede, Bø kommune m.fl. Lage en 

avtaleoversikt. 

1.2.11 

Næringsliv 

Samarbeide med Kiwi i Bø og hente matvarer der 3 ganger i uken 

 

Resultatmål 1.3 BøF skal være et interessant sted å engasjere seg frivillig, der den enkelte føler seg ivaretatt og inkludert 

Delmål 

Målgruppe 
Tiltak 

1.3.1  

Frivillige 

Rekruttere, engasjere og følge opp frivillige, samt videreformidle frivillige til andre lag og foreninger 

 

1.3.2  

Alle 

BøF skal fungere godt som en praksisplass  

 

1.3.3  

Frivillige 
 Ansette en frivillighetskoordinator i 50 % stilling.  

1.3.4  

Frivillige 

Innføre en god rutine for møte med nye frivillige. 

Se til hvordan Røde kors gjør det med bruk av håndbok for nye frivillige.   

1.3.5 

Frivillige 
Organisere en sammenkomst i året sammen med Bø Røde Kors 

1.3.6 Utvikle kommunikasjonskanalene mot frivillige og aktiviteter.  Eks: lukket facebookgruppe etc.  
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Resultatmål 1.4 Ha godt tilrettelagte, trygge, attraktive og brukervennlige lokaler  

Delmål 

Målgruppe 

Tiltak 

1.4.1 Ha et levende hus med mange muligheter. Holde orden på huset og ha alle lokalene klare til neste møte 

1.4.2 
Rydde kjelleren skikkelig for at Utstyrsbanken BUA skal få best mulig lager og at system for inn- og utlevering fungerer 

optimalt.  

1.4.3 Legge nytt gulvbelegg i Kinosalen. Søke om tilskudd til dette 

1.4.4 Følge opp ytre vedlikehold på huset.  

1.4.5 Bø Frivilligsentral er et Evakuerte Pårørende Senter for kommunen (EPS-senter) ifb beredskapsplanen. 

Resultatmål 1.5 BøF skal være likvid og driftssikker 

Delmål 

Målgruppe 

Tiltak 

1.5.1 

Ulike 
Skaffe prosjektmidler som finansierer aktiviteter på BøF, og finansierer ulike andre samarbeidsprosjekter 

1.5.2 

Ulike 
Gjennomføre inntektsgivende tiltak og arrangement 

1.5.3 

Leietakere 
Være et attraktivt kurs og møtested.   

1.5.4 

Styret 

Ha regelmessige styremøter og ha god kostnads- og driftskontroll 

 

1.5.5 Lage et investeringsbudsjett: - Nytt gulvbelegg i Kinosalen. Nye stoler. Nytt kjøkken oppe i 3. etasje 


