Til felles nytte

Vi styrker fellesskapet
Vellenes Fellesorganisasjon er en
organisasjon for velforeninger,
grendelag og andre nærområde
foreninger på kommunenivå.
Vi jobber hver dag for å styrke
frivillig initiativ og innsats av
lokalbefolkningen over hele Norge.
Alle velforeninger og nærområde
foreninger, samt deres fellesorgan,
kan bli medlem hos oss – om ikke
foreningen har et rent forretnings
messig formål.
Hva gjør vi?
Vår fremste jobb er å formidle erfaringer
og informasjon om velarbeid, og stille
opp for medlemmene våre gjennom disse
oppgavene:
• Medlemsservice
• Hjelp i løpende velarbeid
• Dele informasjon og erfaring
• Velsamarbeid i kommunene
• Kontakt med offentlige myndigheter og
samarbeidspartnere
• Fremme nærmiljøarbeid og lokal medvirkning

”

Er man del av en
organisasjon som
vår, er det en forsikringsordning i seg selv: Det gir
tilgang til god rådgivning,
et bredt kontaktnett – og
gjør deg til en del av et
større fellesskap.
Erik Sennesvik, leder

• Folkehelse, oppvekst- og bomiljø,
deltakelse og inkludering
• Utvikle nye medlemsfordeler
• Gratis oppstart og rabatt på det nett
baserte foreningssystemet «StyreWeb»,
en løsning for enklere velarbeid

foreninger, både kommunalt og nasjonalt,
har gjort at tilbudet vårt når ut til stadig
flere. Vi vil fortsette jobben med å skape
større trygghet og mer gjennomslagskraft
for våre medlemmer!

Synlig og i vekst

Når uhellet er ute, og ting i verste fall leder
til en erstatningssak, er det ikke gunstig
for vellet å stå uforsikret. Vi gir medlemsforeningene våre tryggere rammer ved å
tilby en spesialpakke. VFO har opprettet

Vellenes Fellesorganisasjon startet opp i
2010, og gjennom det siste tiåret har vi fått
med oss stadig flere på laget og fått et økt
tjenestetilbud. Større synliggjøring av vel-

GoZee-appen gjør brosjyren levende

Trygghet i forsikring

SKAL DERE ANLEGGE ELLER
REHABILITERE LEKEPLASS?

GoZee: Hvordan komme i gang i
løpet av 30 sekunder
1. Skriv «GoZee» i søkefeltet i App Store eller Google Play,
og last ned appen til smarttelefon eller nettbrett.
2. Åpne appen og bruk den på sidene med GoZee-ikonet.
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www.badparkogidrett.no

Det er laget et utvalg med dekorelementer for understøttelse og berikelse av VFO’s profil. Disse dekorelementene kan brukes i alle VFO’s profilfarger.
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Verdien av fellesskap
Å være en del av et fellesskap kan føre til et bedre nærmiljø og en sterkere følelse av tilhørighet. Det gir
trygghet å kjenne sine naboer bedre, og velforeninger kan
lettere enn enkeltpersoner utføre sikkerhetstiltak. Det er
også lettere å påvirke det offentlige og andre instanser –
og det er veldig inkluderende: Alle er med!
Farger

Annette Skogheim, administrasjonsleder

en kollektiv ansvarsforsikring gjennom
Gjensidige, og tilbyr også gode rammer
for bl.a. ulykkesforsikring, som omfatter
alle deltakerne i vellets dugnader.

Samlet søknad om MVA-refusjon
Vi tar på oss denne oppgaven for alle vel
som tilfredsstiller Lotteritilsynets regler,
og som sender relevante opplysninger til
VFO. Og vi søker i dag momsrefusjon for
en stor del av våre medlemsforeninger
over hele landet. Merk at medlems
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kostnaden er
spart inn allerede gjennomFarger
Farger
denne tjenesten!

Derfor er godt velarbeid viktig
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Vi folkevalgte har
et ansvar for å peke
på utfordringene, men de
kloke svarene kommer i
det grensesnittet mellom
folkevalgte, innbyggere og
næringsliv. Her spiller v ellene
en viktig rolle.

• Skaper tilhørighet – alle kan delta.
• Har lokalmiljøets
gode
løsninger
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• Skaper engasjement for eget nærmiljø.
• Bidrar til et godt oppvekstmiljø for
barn og unge.
• Gir et klimaklokt nærmiljø.
• Fremmer friluftsliv der du bor.
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Lisbeth Hammer Krog,
ordfører i Bærum (2019)
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Vellenes Fellesorganisasjon
Øvre Slottsgate 2B – 0157 OSLO
Telefon 94148897 – post@vellenesfellesorganisasjon.no
www.velnett.no

www.frivillighetnorge.no

• 108034 • www.jsnorge.no

www.helanorden.se

Komplett løsning for drift av vellet
• Medlemsregister
• Kommunikasjon
• Møteprotokoll
• Gnist - Medlemsapp

• Dokumenter
• Økonomi
• Personvern
• Hjemmeside

20% VFO-rabatt • Gratis kundeservice

www.styreweb.com • kundeservice@styreweb.com

