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Handlingsplanen for 2022 bygger på Langtidsplanen for 2022-2025. 

Kort om OOF  
Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) har som formål å arbeide for friluftsliv og naturvern, herunder 
sikring og bruk av friluftsområder i Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo og Østfold. OOF arbeider for 
at alle skal kunne drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i 
nærmiljøet og i naturen for øvrig. 
OOF ser det som sin hovedoppgave å ta vare på Marka og grønnstrukturen i byggesonen, og å sikre 
at hele befolkningen har gode muligheter til friluftsliv i nærområdene og i Marka.  
Friluftsliv er i dag et av de viktigste virkemidlene for bedre folkehelse. Turveier og grønne lunger i 
byggesonen er viktig for lek og hverdagsaktivitet blant barn, voksne og eldre. Marka er arena for 
fysisk aktivitet og styrker den mentale helse gjennom naturopplevelser og sosialt samvær i naturen. 
Friluftsliv og naturopplevelser er avgjørende for at barn og unge får et nært forhold til natur og 
miljøvern og er derfor et godt bidrag i det grønne skiftet. Friluftsliv er også en god arena for 
kulturforståelse og inkludering. 
Oslo og Omland Friluftsråd arbeider derfor politisk for å sikre naturvern og friluftsliv bedre 
økonomiske rammebetingelser, og vi uttaler oss i alle viktige saker som omhandler natur og 
friluftslivet. For å styrke friluftslivsaktiviteten i befolkningen tilbyr vi opplæring i friluftsliv for 
innvandrere og andre grupper som har behov for det.  
Oslo og Omland Friluftsråd ble stiftet i 1936 og er en paraplyorganisasjon med 42 
medlemsorganisasjoner og 15 medlemskommuner/fylkeskommuner.  

OOFs styre og administrasjon 
OOFs styre består av 11 personer med tilknytning til våre medlemsorganisasjoner og 
medlemskommuner, og med en bred sammensetning når det gjelder kjønn, bakgrunn og 
kompetanse. Administrasjonen har de siste årene (per feb. 2022) bestått av 5,5 stillinger. OOFs 
lokaler er i Oslo sentrum, og våre opplæringsaktiviteter har base på Frognerseteren friluftssenter. 

Marka  
For OOF er det helt sentralt å sikre naturen og friluftslivet i Marka. Markaloven er sentral i dette 
arbeidet. En balansert tilrettelegging skal stimulere til aktivitet og sikre naturen mot ødeleggelser 
som følge av økt bruk og klimaendringer. Flerbruken i Marka må være preget av god dialog og 
respekt for hverandre. 
Det er svært viktig for OOF å forsvare, ta vare på og følge opp Markaloven, og å passe på at 
markabrukere, kommunene, statsforvalteren og staten respekterer og følger opp intensjonen i loven.   
Naturmangfoldet i Marka er viktig både i seg selv, slik FNs naturrapport slår fast, og en forutsetning 
for gode naturopplevelser. Å ta vare på naturmangfoldet i Marka krever gode og allsidige 
kunnskaper. Det er viktig at alternative og mer miljøvennlige hogstformer enn flatehogst, får større 
plass i skogforvaltningen. 
Koronapandemien har synliggjort Markas verdi og betydning som friluftslivsområde for befolkningen, 
og det er positivt at mange nye grupper har tatt den i bruk. Samtidig ser vi at mange nye brukere 
trenger opplæring i hvordan friluftsliv skal utøves i Marka. 
Klimaendringene gir nye utfordringer for friluftslivet på flere områder. Høyere temperaturer og mer 
nedbør, øker behovet for tilrettelegging og omlegging av stier og skiløypetraseer. Et våtere terreng 
medfører økt slitasje på stiene, økt behov for å lede bort vann, økt behov for forsterkninger i form av 
klopper eller grus og medfører også at folk i større grad benytter veier og turveier framfor stier.  
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Markabrukere søker stillhet, ro, naturopplevelser og fysisk aktivitet på ulike måter og med behov for 
forskjellig grad av tilrettelegging. Det er mangfoldet av opplevelsesmuligheter som gjør Marka unik 
med sine turstier, turveier, skiløyper, serveringssteder, dyreliv, villmark, kulturverdier og 
«eventyrskoger».  
Det er derfor viktig med lett tilgang til Marka gjennom turveiforbindelser, særlig fra 
bebyggelsesområder, god kollektivtransport og parkeringsmuligheter. Målrettede 
tilretteleggingstiltak i deler av markas randsone, som informasjonstavler, badeplasser, rasteplasser, 
serveringssteder, turveier inn i og informasjon om Marka, vil gjøre det enklere å ta i bruk Marka.  
Tilretteleggingen skal imidlertid være skånsom, og ikke mer omfattende enn nødvendig og innrettes 
for å bevare naturopplevelseskvalitetene samtidig som den bidrar til økt bruk av Marka sommer som 
vinter. Balansert tilrettelegging krever god kompetanse, god planlegging, organisering og tilstrekkelig 
finansiering som det er behov for å styrke.  

Byggesonen - grønnstruktur i medlemskommunene 
God tilgang til grønnstruktur i nærområdene er avgjørende for befolkningens livskvalitet og for 
folkehelsen. En sammenhengende grønnstruktur med turveier og natur- og friluftslivsområder, 
mellom fjorden, vassdragene, byggesonen og Marka må etableres. Dette er spesielt viktig i de nye 
fortettingsområdene. 

Opplæring og aktivitet – brukere som trenger det mest 
Friluftsliv er for store deler av befolkningen, særlig for den voksne delen, den viktigste aktiviteten for 
å holde seg i form. Men undersøkelser har vist at det er store forskjeller i friluftslivsaktivitet i 
befolkningen. Slike forskjeller kan knyttes til sosioøkonomiske og kulturelle forhold. Barn og unge 
som ikke vokser opp i friluftlivsaktive familier, har derfor et stort behov for organisert opplæring i 
friluftsliv. OOF mener at kommunene, i samarbeid med frivilligheten, må ta et større ansvar her.  
OOF har gjennom mange år tilbudt skoler og andre aktører i Viken og Oslo forskjellige typer 
friluftslivsopplæring. En hovedmålgruppe er nyankomne innvandrere i mottaks- og 
voksenopplæringsklasser. Men vi har også andre typer tilbud som Friluftslivsskole i 
medlemskommunene, Ferieleir for flyktninger i Bærum, aktivitetsdager for ADHD-foreningen og for 
syke barn ved Rikshospitalet, Flerkulturell friluftsfest på Sognsvann og Fetsund og Markadagen. Vi 
har også et opplæringstilbud, Læring i friluft, for lærere og ansatte i SFO/aktivitetsskolen.  

Frognerseteren friluftssenter 
Erik Sture Larres stiftelse til friluftslivets fremme leier Frognerseteren friluftssenter av Oslo kommune. 
OOF har en avtale med stiftelsen om å fylle senteret med friluftslivs-innhold og betaler heller ikke 
leie. Stiftelsen støtter også OOF med et årlig beløp for å styrke tilbudet OOF kan gi til brukere som 
trenger det mest.  
Senteret er hovedkvarter for opplæringsvirksomheten vår, og vi avholder også årsmøte, kurs og 
medlemsmøter på friluftssenteret. OOF vil videreføre arbeidet med å utvikle friluftssenteret 
ytterligere i 2022, og vi vil bistå Stiftelsen med gjennomføringen av Live i Marka, en konsertserie som 
arrangeres på friluftssenteret i august.  
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Friluftslivets økonomiske rammebetingelser  
I en rapport om de samfunnsøkonomiske virkninger av friluftsliv slår Vista Analyse fast at gevinsten er 
betydelig, opp mot 80 milliarder kr per år, dersom den inaktive delen av befolkningen øker 
aktivitetsnivået.  
Det er derfor av stor betydning at anlegg og tiltak for friluftsliv og tilskudd til friluftslivsaktiviteter blir 
prioritert i de statlige, fylkenes og kommunale budsjetter. Det må skapes forståelse for at de 
økonomiske rammene til friluftsliv må økes vesentlig, fordi friluftslivet er godt, forebyggende og 
lønnsomt folkehelsearbeid.  

Godt samarbeid med kommunene og Viken 
Oslo og Omland Friluftsråd har et tett og godt samarbeid med våre 14 medlemskommuner og Viken 
fylkeskommune. Vi inviteres med i mange sammenhenger og har regelmessige møter gjennom året, 
hvor vi samtaler om aktuelle saker. 
OOF bidrar med innspill til kommunenes planer, og vi har også kurs og konferanser rettet mot 
medlemmene våre. Vi tilbyr også diverse opplæringskurs i friluftsliv for innvandrere og andre 
grupper, og vi tilbyr også kurset Læring i friluft for lærere og medarbeidere i SFO/aktivitetsskolen. 
I Oslo kommune holder vi på å etablere Friluftslivets Samarbeidsutvalg (FSU) i bydelene, og vi leder 
også samarbeidsorganet innen folkehelse; Oppdag Nabolaget. 
Vi gjennomfører også konsulentoppdrag for kommuner, der vi har kompetanse og ressurser, f.eks. 
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Oslo og i Lillestrøm kommune. 

Godt samarbeid med medlemsorganisasjonene, FL og FNF 
Oslo og Omland Friluftsråd er paraplyorganisasjon for natur- og friluftslivsorganisasjonene i regionen. 
I større saker samler vi organisasjonene til informasjonsmøter, felles diskusjon og utarbeider felles 
høringsuttalelser, om det er grunnlag for det. Ved større arrangementer bidrar vi på hverandres 
arrangementer.  
OOF er medlem av Friluftsrådenes Landsforbund på lik linje med 28 interkommunale friluftsråd i 
Norge, og vi støtter opp om FLs arbeid for å styrke friluftslivet og FL som organisasjon.  
OOF er medlem av og deltar i styrene i Forum for Natur og Friluftsliv i Oslo og i Akershus.  
FNF-koordinatorene i Oslo og i Akershus har kontorplass hos OOF. Sammen med FNF gir vi hver 14. 
dag, ut nyhetsbrevet «Friluftsnytt», som når ut til medlemsorganisasjonene og kommunene. 

Nytt i OOF i 2022 
Oslo og Omland Friluftsråd vil i 2022 fortsette sitt viktig arbeide, og vi vil særlig styrke opplærings- og 
kommunikasjonsarbeidet ved å ansette en ny medarbeider der fordelingen er 80 % opplæring og 20 
% kommunikasjon. 
OOFs generalsekretær, Tom Fremstad, har varslet sin avgang i slutten av året, slik at en viktig 
oppgave for styret i 2022 blir å ansette en ny daglig leder/generalsekretær i OOF.  
 

OOFs visjon for perioden 2022-2025 er: 
Friluftsliv for alle 
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Mål og tiltak  
OOFs 5 arbeidsområder:  
1. Marka  
2. Byggesonen - grønnstruktur i medlemskommunene 
3. Opplæring og aktivitet – brukere som trenger det mest 
4. Friluftslivets økonomiske rammebetingelser  
5. OOFs organisasjon – kompetanse – økonomi  

1. Marka  

Mål 1: Følge opp markaloven og sikre markagrensa  
OOF skal i 2022:  
• følge opp og påse at markaloven og annet lovverk som berører Marka etterleves og forvaltes på 

en god og betryggende måte.  
• si klart fra når det foreslås tiltak eller regelendringer som ikke er i tråd med markaloven eller 

markalovens intensjoner.  
• arbeide for at markagrensa ligger fast og utvide grensa der det er naturlig.  
• arbeide for gode erstatningsområder ved eventuelle justeringer i markgrensa. 
• delta aktivt i Markarådet.  
• i forbindelse med forslaget til endringer i markaloven skal OOF arbeide for at loven gir klarere 

rammer for hva som kan tillates av tiltak i Marka og ikke svekke verneverdiene i dagens lov og 
sikre det overordnede ansvar som er tillagt Klima- og miljødepartementet og Statsforvalteren i 
Oslo og Viken. 

• lansere ny oppdatert Håndbok for markaloven. 
• avholde kurs i markaloven for våre medlemmer i forbindelse med lanseringen av ny oppdatert 

Håndbok for markaloven. 
• arrangere en faglig markasamling, i samarbeid med Skogselskapet. 

Mål 2: Marka skal være et friluftslivsområde for hele befolkningen  
OOF skal i 2022:  
• informere og motivere nye og mindre aktive grupper om Markas muligheter som 

friluftslivsområde.  
• arbeide for god og variert tilrettelegging i nærområdene til Marka som også vil gjøre det enklere 

for nye og mindre aktive grupper å bruke Marka.  
• arbeide for god atkomst til Marka fra bostedene, med vekt på stier, turveier, kollektivtransport 

samt utfartsparkering der det ikke er kollektivtilbud.  
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Mål 3: Tilretteleggingen skal være balansert, i tråd med markaloven og skje 
gjennom god dialog mellom brukergruppene  
OOF skal i 2022:  
• arbeide for god dialog mellom brukergruppene, organisasjonene, grunneierne og kommunene 

for å finne gode omforente løsninger på tilretteleggingen i Marka.  
• arbeide for tilrettelegging som hindrer eller reduserer skade på naturen som følge av økt bruk av 

Marka og endringer i klima.  
• arbeide for at tilretteleggingen ikke skal være mer omfattende enn nødvendig, slik at en unngår å 

skade viktige naturverdier og muligheter for naturopplevelse.  
• arbeide for at tilretteleggingen skal være størst i avgrensede områder i Markas randsone og avta 

lengre inn i Marka.  
• arbeide for å styrke kompetansen, organiseringen og finansieringen av tilretteleggingen i Marka. 

Mål 4: Flerbruken skal skje på en sikker og trygg måte, i tråd med 
markaloven, ikke skade verdifull natur og avklares gjennom god dialog 
mellom brukergruppene  
OOF skal i 2022:  
• ha en sentral rolle i løsningen av eventuelle flerbrukskonflikter i Marka.  
• arbeide for at aktivitetene ikke medfører vesentlige skader på naturverdiene, og at brukere føler 

seg trygge i Marka.  
• arbeide for god informasjon og opplæring i skånsom bruk av Marka. Friluftslovens rettigheter og 

plikter må ligge til grunn for dette. 
• kartlegge og evaluere kommunenes erfaringer med el-sykling på stiene i Marka.  

Mål 5: Naturmangfoldet i Marka skal styrkes  
OOF skal i 2022:  
• arbeide for at alternative former for kommersielt skogbruk med vekt på naturmangfold, 

naturopplevelse og friluftsliv, blir benyttet i Marka, og vurdere å opprette et faglig forum for 
miljøvennlig skogbruk i Marka.  

• arbeide for at minst 10 % av arealet i Marka vernes mot skogbruk (naturmangfoldloven eller 
friluftslivsområde etter § 11 i markaloven), under forutsetning av at vernet ikke hemmer 
friluftslivsaktiviteter når disse aktivitetene ikke er en trussel mot verneverdiene.  

• arbeide for at kunnskapsgrunnlaget om kulturverdiene og naturmangfoldet i Marka styrkes.  
• arbeide for at den mest verdifulle skognaturen prioriteres i frivillig-vern-prosessene. 
• støtte etableringen av Østmarka nasjonalpark som sikrer varierte friluftslivsaktiviteter, 

naturmangfold og gode og spennende naturopplevelser. 
• arbeide for å styrke medvirkningsmuligheter ved hogster i Marka, særlig knyttet til den nye 

Forskrift om skogbehandling og skogsdrift for Marka som gjelder fra 1. januar 2022.  

Mål 6: Klimaendringene krever styrket tilrettelegging i Marka  
OOF skal i 2022:  
• gjennomføre et medlemsmøte med kommunene og organisasjonene for å finne gode løsninger 

på klimautfordringene i Marka som ivaretar både naturen og friluftslivsaktivitetene.  
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Mål 7: Verne om vann, vassdrag og kulturminner i Marka 
OOF skal i 2022:  
• bidra til at viktige kulturminner i Marka bevares. 
• bidra til å hindre inngrep i 100-meters-beltet som reduserer opplevelsesverdien, 

vassdragsnaturen og de historiske verdiene.  
• bringe fram et godt kunnskapsgrunnlag om dammer og fløtningsanlegg i Marka, med tanke på å 

bevare mest mulig av de kulturhistoriske verdiene og å ta vare på naturmiljøet og friluftslivet i 
tilknytning til disse dammene og anleggene.  

• bidra aktivt i prosesser der det planlegges endring av dammer og fløtningsanlegg.  
• følge opp saker der regulerte vann i Marka, som er viktige for natur og friluftsliv, trues av 

nedleggelse og påse at sakene behandles etter markaloven. 

2. Byggesonen – grønnstruktur i medlemskommunene  

Mål 1: Sikre grønnstruktur og god tilgang til grønne arealer 
OOF skal i 2022:  
• følge opp at kommune- og fylkesplaner, VPOR (Veiledende plan for offentlig rom) og 

områdeplaner ivaretar og sikrer grønnstruktur.  
• arbeide for at kommunene aktivt bruker sin lokale «Kartlegging og verdsetting av 

friluftslivsområder» i sitt arbeide med planer o.l. 
• arbeide for en sammenhengende grønnstruktur fra der folk bor i byggesonen og ut i 

Marka/skogområder eller til attraktive områder ved vann/vassdrag/fjorden.  
• være svært kritisk til nedbygging av viktig grønnstruktur som ikke erstattes av ny i 

utbyggingsområder. 
• arbeide for at kommunene lager gode og helhetlige planer for turveier, sykkelveier, skiløyper, 

stier, snarveier og lignende.  
• arbeide for gjenåpning av vassdrag og utbygging av turveier langs vassdrag, som bidrar til natur- 

og kulturopplevelser, og der vi samtidig tar vare på naturmangfoldet. 
• arbeide for god skilting og merking og særlig fra/til kollektivknutepunktene til/fra Marka og 

andre attraktive friluftslivsområder. 
• følge opp forslaget om en «Langsiktig grønn grense» rundt fortettingsområdene/knutepunktene.  
• anbefale at kommunene tar i bruk arealregnskap i sine planer. 

Mål 2: Styrke mulighetene for friluftsliv og fysisk aktivitet i nærmiljøet  
OOF skal i 2022: 
• følge opp kommunenes planer for friluftsliv og fysisk aktivitet.  
• arbeide for at innbyggerne, spesielt i fortettingsområdene, har gode muligheter for friluftsliv og 

fysisk aktivitet utendørs i nærmiljøet.  
• arbeide for at kommunene vedtar at ingen innbyggere i kommunene har mer en 250 meter til 

nærmeste turvei eller friluftsområde.  

Mål 3: Sikre naturmangfoldet i byggesonen  
OOF skal i 2022:  
• arbeide for at medlemskommunene utarbeider kommunedelplaner for naturmangfold.  
• arbeide for sikring av naturmangfold i viktige planer.  
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3. Opplæring og aktivitet – brukere som trenger det mest  

Mål 1: Utjevne forskjeller og styrke tilbudet, kunnskapen og ferdigheter i 
friluftsliv  
OOF skal i 2022:  
• arbeide for å styrke friluftslivsaktiviteten, særlig for de mindre aktive gruppene.  
• arbeide for at kommunene utarbeider planer som har tydelige mål om styrking av opplæring i 

friluftsliv gjennom barnehage, skole, SFO/aktivitetsskole og som også bidrar til et styrket tilbud 
om friluftslivsaktiviteter i fritiden.  

• arbeide for å styrke utlånsordninger og andre tiltak som gjør det enklere å delta i 
friluftslivsaktiviteter. 

• bidra til økt kunnskap om natur og friluftsliv, og betydningen for folkehelse, gjennom våre 
pedagogiske opplegg og praktiske aktiviteter.  

• arbeide for å sikre at mennesker med funksjonsnedsettelse har muligheter for et aktivt friluftsliv. 	
• videreføre og videreutvikle vårt opplæringstilbud for våre medlemskommuner i samarbeid med 

medlemsorganisasjonene. 
• gjennomføre en evaluering av OOFs opplæringstiltak.  
• gjennomføre 170 opplæringsdager i kurset; Introduksjon til friluftsliv med mottaks- og 

voksenopplæringsklasser ifra Oslo og Viken. 	
• arrangere Flerkulturell Friluftsfest, i samarbeid med medlemsorganisasjoner og Oslo kommune, 

på Sognsvann i juni.	
• arrangere Flerkulturell Friluftsfest, i samarbeid med medlemsorganisasjoner, på Fetsund Lenser i 

Lillestrøm kommune i september.	
• arrangere ferietilbud for barn og familier med minoritetsbakgrunn på Kjeholmen, i samarbeid 

med Bærum kommune.	
• arrangere Friluftsskole i henholdsvis Enebakk og i Nordre Follo kommune.	
• fortsette samarbeidet med Rikshospitalet om friluftslivsaktiviteter på Frognerseteren 

friluftssenter for pasienter og pårørende i barneavdelingen.  
• fortsette samarbeidet med ADHD-foreningen i Akershus om friluftslivsaktiviteter.  
• gjennomføre kurset Læring i Friluft, for lærere og SFO-/aktivitetsskole-ansatte og styrke 

deltakelsen på kurset ved å holde fem kortversjoner av kurset ute på skolene, samt fem kurs i 
stedsbasert læring.	

• gjennomføre to Læring i friluft pilotkurs for elever i barne- og ungdomsarbeiderutdanningen. 
• arrangere vinter-aktiviteter for barn i aktivitetsskolen i Oslo i vinterferien. 
• arrangere aktiviteter med en lokal frisklivssentral og bidra under «Frisklivsmarsjen». 	
• delta med aktivitetstilbud i Friluftslivets uke. 	
• bidra med friluftslivstilbud til flyktninger fra Ukraina	
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Mål 2: Videreutvikle Frognerseteren friluftssenter  
OOF skal i 2022:  
• benytte senteret som base for friluftsaktiviteter og opplæring av prioriterte målgrupper med 

blant annet skidager, kanopadling, naturbasert læring, høsting, matlaging på bål m.m.  
• videreutvikle pedagogiske opplegg.  
• benytte senteret til møter, seminarer osv.  
• sørge for stabile økonomiske rammer.  
• videreformidle erfaringene med aktivitetene på senteret.  
• jobbe for å sikre finansiering til driftsbygning for utstyr o.l.  
• åpne ny bro og naturmangfoldsti i Lulledalen ved friluftssenteret.  

4. Friluftslivets økonomiske rammebetingelser  

Mål 1: Bedre de økonomiske rammebetingelsene for friluftslivet i regionen 
OOF skal i 2022: 
• arbeide for å øke de økonomiske rammene for friluftslivet i regionen.  
• skape forståelse i kommunene/fylkeskommunene for at støtte til friluftslivet er godt, 

forebyggende og lønnsomt folkehelsearbeid.  
• støtte og samarbeide med Friluftsrådenes Landsforbund for å få gjennomslag for å øke de 

statlige tilskuddene til friluftslivet. 

5. OOFs organisasjon – kompetanse – økonomi  

Mål 1: OOF skal være et kompetansesenter og høringsinstans for Marka og 
byggesonen  
OOF skal i 2022:  
• styrke natur og friluftslivet i regionen ved å være en møteplass og kompetanseorgan for 

medlemmene når viktige saker kommer opp.  
• avgi høringsuttalelser i større saker som gjelder Marka og byggesonen.  
• profilere arbeidet overfor politikere og administrasjonene i medlemskommunene, ved å besøke 

ordførere/rådmenn i 3 av medlemskommunene. 
• bidra til etablering av samarbeidsorgan for friluftsliv i kommunene hvor dette faller naturlig.  
• styrke friluftslivet i Oslo ved å sluttføre arbeidet med å etablere Friluftslivets samarbeidsutvalg 

(FSU) i bydelene og å stimulere til god utvikling av FSU-ene.  
• arrangere et fellesmøte for FSU-ene ifra Oslos 15 bydeler.  
• Lede forumet Oppdag nabolaget i Oslo. 
• informere medlemsorganisasjonene og kommunene, om det som skjer i regionen av 

større/relevante høringssaker, kurs, seminarer og andre arrangementer hver 14. dag, gjennom 
nyhetsbrevet «Friluftsnytt», i samarbeid med FNF Oslo og FNF Akershus. 

• ha en oppdatert og relevant hjemmeside og benytte Facebook og lignende kanaler.  
• holde et høyt kompetansenivå internt gjennom rekruttering og skolering av medarbeidere.  
• utføre konsulentoppdrag innen friluftsliv i samarbeid med Viken fylkeskommune. 
• utrede nærmere OOFs rolle i lys av andre organisasjoner. 
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• videreføre samarbeidet med FNF Oslo og FNF Akershus. 
• ansette en ny medarbeider innen opplæring og kommunikasjon. 
• ansette en ny daglig leder (generalsekretær). 
• arrangere jubileumskonferanse i forbindelse med OOFs 85 årsjubileum. (Konferansen ble utsatt i 

2021 pga. korona.) 
• avholde minst et medlemsmøte. 
 

Mål 2: Sikre en forutsigbar og stabil økonomi for å trygge drift og prosjekter i 
OOF 
OOF skal i 2022:  
• ha god oversikt over organisasjonens økonomiske situasjon.  
• arbeide offensivt for å sikre midler til drift og aktiviteter gjennom å styrke basisfinansieringen ved 

å øke kontingenten og prosjektfinansieringen ved å holde seg oppdatert på hva som er 
tilgjengelig av mulig prosjektstøtte.  

• arbeide for at prosjekter som går over flere år, får forutsigbare og flerårige tilskudd.  
• synliggjøre verdien av økonomiske bidrag overfor de som finansierer organisasjonens drift og 

prosjekter.  
• arbeide for å øke kontingenten. 
 


