GUIDE
Slik rekrutterer du lag og foreninger
til en felles aktivitetskalender:

Har du en hemmelig aktivitetskalender?
Er det vanskelig å finne frem til hva som skjer i kommunen din?
Over 2000 kommunale avdelinger, lag og organisasjoner har hittil
registrert seg på friskus.com.
Vi har samlet våre beste tips til hvordan du kan synliggjøre
aktiviteter, frivillige oppdrag og lag/organisasjoner.

1.
Finn dine samarbeidspartnere...

...og fyll kalenderen med innhold!
Hva kom først - høna eller egget? For at innbyggere skal ville
benytte kalenderen din, må det finnes kjekke aktiviteter og
delta på.
Start i det små, og inviter en gruppe lag og organisasjoner til
workshop. Sett av en ettermiddag til å vise frem kalenderen,
og fortell om hva dere ønsker å få til. Ring, send invitasjoner,
heng opp plakater på nærbutikken, og ikke minst - stikk nesa
innom dem hvis du er i nærheten. Ingenting er så kjekt som
en personlig invitasjon!

2.
Vær synlig!

Sørg for god informasjon på kommunens sosiale medier og
nettside.
Snakk med lokalavisa, vær jevnlig til stede på sosiale medier,
heng opp plakater på steder målgruppen din ferdes, og sørg
for oppdatert og tydelig informasjon på kommunens nettsider.
Communication is key!

3.
Bruk tilskuddsmidler som insentiv

Knytt innhold opp mot søknad om tilskuddsmidler fra
kommunen.
Flere kommuner har den siste tiden knyttet disse midlene
opp mot et krav om innhold og oppdatert kontaktinformasjon i kalenderen, og dermed gitt lag/organisasjoner et
positivt insentiv til å legge ut sine aktiviteter.
På denne måten blir kalenderen fylt med en bred oversikt
over hva som skjer i nærmiljøet, kontaktinformasjonen er
oppdatert dersom man lurer på noe, og lag/foreninger får
synliggjort tilbudene sine samtidig som de søker på tilskuddsmidler.

4.
Arranger en konkurranse

Samle sammen flotte premier og trekk en heldig vinner blant
de som registrerer seg!
Kanskje finnes det en bonuspremie til de som er ekstra ivrige
på å legge ut sine aktiviteter?

Med disse fire tipsene er du godt rustet til å samle lag og
organisasjoners aktiviteter i en felles oversikt, slik at det blir
enkelt å se hva man kan delta på i nærmiljøet.
Belønningen er en bugnende oversikt over morsomme aktiviteter, og en befolkning som enkelt finner frem til aktiviteter
for seg selv og familien.

Lurer du på hvordan din kommune kan samle alle lag, organisasjoner og kommunale enheter på friskus.com?
Send oss en mail på post@friskus.com, så hjelper vi deg i gang.

