
 

 

  

 

 

 

 
 

Årsmelding RE:ACT 2014, sentralt  
 

I 2014 har utvikling og gjennomføring av folkehøgskolekampanjen ACT, samt arbeidet med å lage 

et utkast til ny visjon har vært to satsingsområder for RE:ACT. RE:ACT har også feiret at det er 

fem år siden organisasjonen ble grunnlagt, noe som ble feiret med ei jubileumshelga på Bryne.  

 

Medlemmer  

I år har vi hatt fokus på å verve medlemmer gjennom engasjerende aktiviteter som ACT og 

Instagram-kampanjen "rart men koselig", samt reverving av fjorårets medlemmer. I 2014 hadde 

RE:ACT totalt 299 medlemmer, hvor av 224 er under 26 år. Medlemer som betalte årskontingent 

innen 1. mars var med i trekningen av to billetter til Øyafestialen.  

 I mars ble det arrangert kurshelg i Volda for alle medlemmer, og i september var alle 

medlemmer invitert til jubileumsfeiring på Bryne. Begge arrangementene gav nye og gamle 

medlemmer muligheten til å bli bedre kjent med hverandre og skape et fellesskap på tvers av 

lokallag.  

 

Administrasjon 

Administrativt har vi fortsatt arbeidet med å utvikle gode rutiner for å sikre kontinuitet i 

styrearbeidet. I høst har en arbeidsgruppe bestående av leder, lokallagsleder i Bergen og Volda og 

nestleder i Bergen utarbeidet et utkast til ny visjon, profillinje og profildokument som skal legges 

frem på generalforsamlingen i februar 2015. Mandatet til arbeidsgruppen var å skape en tydeligere 

RE:ACT- identitet på tvers av lokallag.  

 RE:ACT har i 2014 søkte og fått innvilget medlemskap hos Frivillighet Norge, en 

paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner i Norge. RE:ACT ble også tildelt en el-bil sponset i 

sin helhet av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. El-bilen skal brukes som vervepremie i en stor 

vervekonkurranse, samt promotering av organisasjonen i 2015.  

 RE:ACT sitt gode samarbeid med Strømmestiftelsen (SF) har fortsatt i 2014. SF har vært en 

viktig dialogpartner i forbindelse med utarbeidingen og første gjennomføring av ACT. RE:ACTs 

leder har også blitt valgt inn i SFs Råd for en periode på tre år. Vi håpe dette kan være med på å 

utvikle et tettere forhold mellom organisasjonene.  

 

Økonomi  

RE:ACT har i 2014 hatt fokus på å øke egenkapitalen vår og fortsette arbeidet med å skape gode 

økonomiske rutiner. Som en følge av at vi nådde 300 medlemmer i 2013 fikk RE:ACT innvilget 

søknaden om etableringsstøtte fra Fordelingsutvalget.  Landsrådet for barne- og 

ungdomsorganisasjoner (LNU) innvilget også søknaden om prosjektstøtte til 

folkehøgskolekampanjen ACT.  

 

Lokallag  

RE:ACT har i 2014 fått et nytt lokallag i Trondheim, og RE:ACT har nå fire lokallag i Norge. 

Lokallagene i Oslo og Volda har opplev en oppsving i oppslutning, mens lokallaget i Bergen har 

opplevd utfordringer med å rekruttere nye medlemmer til lokallaget. Samtidig er det gledelig å se at 

det skjer mange gode aktiviteter i lokallagene og at lokallagene i stor grad har funnet sin plass i sine 

lokalsamfunn.  

 



 

 

Internasjonalt samarbeid  

I sommer var leder på besøk hos partnerorganisasjonen i Mbale, Uganda. På tross av besøket har det 

vært vanskelig å få til et konstruktivt samarbeid med RE:ACT Mbale da organisasjonen har slitt 

med frafall av medlemmer og lite kontinuitet i arbeidet med arrangere aktiviteter og 

opplysningsarbeid om psykisk utviklingshemmede i lokalsamfunnet.   

 

Informasjonsarbeid 

I løpet av 2014 har RE:ACT utviklet folkehøgskolekampanjen ACT. Opplegget går over to helger 

og har som mål å synliggjør konkrete handlingsalternativ for engasjerte folkehøgskoleelever. Tre 

folkehøgskoler ble besøkt i løpet av høsten, og til våren skal alle folkehøgskolene få 

oppfølgingsbesøk fra lokallagene i nærheten. I tilknytting til ACT, har vi også lansert en ny nettside 

der folkehøgskoleelever kan registrere sine handlinger og være med i trekningen av premier.  

 I mai arrangerte RE:ACT Instagram-kampanjen «rart men koselig». Formålet med 

kampanjen var å utfordre normer i det norske samfunnet og publisere bilder av det på Instagram. 

Som en følge av kampanjen fikk RE:ACT profilert seg på sosiale medier.  

 

 

 

 

Volda 5.januar 2014  

 

 

Leder Kaia Kristensen  

 

 


