
Vellenes Fellesorganisasjon inviterer alle medlemsvel til 

Landskonferanse og Landsmøte 2. mars 2019 

på Thon hotell Opera, Oslo 

Påmelding: 

På elektronisk skjema 

https://vfo.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession2?ID=RCKFHQ  

eller  e-post til post.post@vellenesfellesorganisasjon.no  innen 25. februar 
 

Landskonferansen 
09:30 Registrering og kaffe. Du kan treffe interessante samarbeidspartnere i fellesområdet. 

 

10:00 Åpning og paneldebatt om velbevegelsen og norsk 

samfunnsutvikling, folkehelse og lokaldemokrati. 
 

 
Odd Einar Dørum, nestor i norsk frivillighet, tidligere statsråd, 

fremdeles aktiv politiker, tidligere styremedlem i Vellenes 

Fellesorganisasjon 
 

  
Christian Hellevang 

Seniorrådgiver – frivillighet og lokaldemokrati KS – Kommunenes 

organisasjon 
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Daniel Arnesen 

Stipendiat – Utredninger om norsk frivillighet - Institutt for 

samfunnsforskning 

 
Ruth Våpenstad 

Styremedlem Vellenes Fellesorganisasjon - Representant i «Hela 

Norden ska leva» - Leder i lokal velforening - Frilansjournalist 
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Lars Thue 

Professor emeritus ved Handelshøyskolen BI – Nyere historie og 

økonomi. Forfatter av lokalhistorie og næringslivhistorie med lokal 

forankring. Leder historielag. 

 
 
 
 
 

Panelleder er Ola Raftevold, IT-konsulent, økonom, velleder, 

styremedlem i Vellenes Fellesorganisasjon 
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11.15 Parallelle samtaler i grupper om: 

 
 

1. Overtakelse av fellesområder. Byggeprosjekter i nærmiljøet.  

Hvor gamle skal ungene bli før lekeplassen er ferdig? 

Velforeningens medvirkning. Ansvar for prosjekter.   

(Prosjektsjef Aina S. Johnsen/Aase byggeadministrasjon) 

 

2. Velforeningenes «fotavtrykk» 

Klimaklok adferd i velområdet.  Hva kan vi bidra med?  

(Astrid Johanne Svensson - Naturvernforbundet) 

 

3. Økonomistyring og drift av velforeninger.  

(Erik Sennesvik, leder Vellenes Fellesorganisasjon og lokal velforening) 

 

4. Penger til gode tiltak i nærmiljøet 

  (Ane Marte Ringstad - Prosjektmedarbeider Nærmiljø og kulturarv 

Sparebankstiftelsen) 
 

        Samtalene gjentas to ganger slik at alle deltakerne kan delta i to grupper 

 
 

13:00 Avslutning 
 

 

 

 

13:15 Lunsj, inkludert for representantene 
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