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Invitasjon til å delta i samarbeidskomiteen for Frivilligheitas år 2022 i Vestland 
 
 
2022 er Frivilligheitas år, og Vestland fylkeskommune vil bidra til å løfte frivillig sektor gjennom 
året. I høve dette vil vi å etablere ein samarbeidskomité til å bidra i arbeidet med å planlegge og 
gjennomføre ulike tiltak. Komiteen vil også kunne vere ein god stad for informasjonsdeling og høve 
til å knyte nettverk mellom organisasjonane.  
 
Det er Frivillighet Norge som leiar arbeidet med Frivilligheitas år 2022, der målet er auka deltaking, 
å fjerne barrierar for deltaking og å synleggjere frivillig sektor.  
 
Hovudutval for kultur, idrett og inkludering i Vestland fylkeskommune vedtok følgjande i møte 17. 
november 2021: 
 

1. Vestland fylkeskommune vil markere Frivilligåret 2022 i samarbeid med frivillig sektor i 
Vestland. 
 
2. Frivilligåret 2022 blir markert i Vestland gjennom frivilligkonferanse, utdeling av frivilligpris, via 
informasjons- og formidlingsarbeid og gjennom tildeling av tilskotsmidlar. 
 

Vi inviterer med dette dei regionale paraplyorganisasjonane innan frivillig sektor til å vere i 
samarbeidskomiteen, saman med representantar frå Vestland fylkeskommune. Vi ber om at dei av 
organisasjonane som ønskjer å vere med i komiteen melder tilbake om dette innan 15. desember. 
Vi tek sikte på å få i stand eit første møte via Teams på nyåret, og vil sende innkalling til dette før 
jul.  
 
De kan melde tilbake på om de ønskjer å delta i komiteen eller rette spørsmål om arbeidet til Åge 
Avedal, seniorrådgjevar i Vestland fylkeskommune, age.avedal@vlfk.no.  
 
 
 
Med helsing 
 
 
Per Morten Ekerhovd Ronny Bjørnar Skaar 
avdelingsdirektør seksjonssjef 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har difor inga handskriven underskrift 
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VESTLAND IDRETTSKRETS Postboks 6143 5892 BERGEN 
VESTLAND MUSIKKRÅD Vaskerelven 39 5014 BERGEN 
VESTLAND INNVANDRERRÅD Kong Oscars gate 15 5017 BERGEN 
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV SOGN 
OG FJORDANE 

Sognefjordvegen 40 6863 LEIKANGE
R 

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV 
HORDALAND 

Tverrgaten 4 5017 BERGEN 

FUNKSJONSHEMMEDES 
FELLESORGANISASJON VESTLAND 

Vestre Strømkaien 7-9 5008 BERGEN 

VESTLAND FRIVILLIGSENTRALAR c/o Kari Valle Hogane 
2E 

6800 FØRDE 

VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 
VESTLAND 

Postboks 33 
Nygårdstangen 

5838 BERGEN 
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