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Dato: 30. januar 2017
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Emne: Forslag til aktivitetsbaseret tilskud for 2017
Nedenstående forslag er regionsledelsens forslag til aktivitetsbaserede tilskud for Region Hovedstaden.
Vi kan forvente en ramme på. ca. 140.000 kr., så vi er lidt over den ramme. Men budgettet afspejler de reelle tal.
Inden ansøgningen afleveres til Landsledelsen vil regionsledelsen gennemgå tallene en sidste gang, så der kan ske en
mindre justering.

Aktivitet

Beløb

Beskrivelse

Organisation/Møder

35.000,00 kr.

Befordring

45.000,00 kr.

Aktivitet 1:
Nytårsgudstjeneste januar 2018

25.000,00 kr. Det er en mangeårig tradition som er medbragt fra
den gamle region Storkøbenhavn. Målet er at aftenen bliver Beredskabsforbundets samlede nytårsparade.

Aktivitet 2:
Regionsårsmøde 11.
marts 2017

20.000,00 kr. Regionsårsmødet er dels det årlige årsmøde og
dels et socialt arrangement, hvor kredsene får mulighed for erfaringsudveksling under hyggelige former. Udover erfaringsudveksling er årsmødet med
til at skabe gode sociale kontakter på tværs af
kredsene.
30.000,00 kr. Det har vist sig af stor vigtighed for arbejdet i regionsledelsen, at vi på et årligt møde har mulighed
for at bruge den ekstra tid på at få gennemdrøftet
vores arbejdsopgaver. I år vil vi kombinere seminaret med en studietur til Norge.

Aktivitet 3:
Regionsledelsesseminar
november 2017

Aktivitet 4:
Folkemødet på Bornholm 15. – 18. juni 2017

4.000,00 kr. Vi vil fortsat gerne sende vores informationsassistent til Folkemødet for at netværke og lave artikler m.v. til Beredskab og Frivillig.

Aktivitet 5:

5.000,00 kr. Der arrangeres en tur for alle medlemmer af Beredskabsforbundet i Region Hovedstaden. Turen i
år går til Kastellet, hvor vi bliver vist rundt.

Socialt arrangement for
medlemmer
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Aktivitet 6:
Socialt arrangement for
forebyggelsesinstruktører

Aktivitet 7:
Vedligeholdelsesarrangement for forebyggelsesinstruktører
Aktivitet 8:
Kredslederdag

I alt:

SIDE: 2

5.000,00 kr. Vi vil gerne styrke samarbejdet mellem vores frivillige, som underviser i Robust Borger. Dels skal dagen bruges som en uformel erfaringsudveksling og
dels skal der kræses lidt for instruktørerne for at
fastholde dem. I 2015 blev denne udgift afholdt af
Landssekretariatet. Det håber vi også sker i 2016,
men ellers vil vi afholde arrangementet via de aktivitetsbaserede tilskud.
5.000,00 kr. Vi vil gerne afholde et vedligeholdelsesarrangement for vores forebyggelsesinstruktører. Formålet er primært erfaringsudveksling, men også at
give de måske mindre aktive instruktører et vidensniveau, så de fortsat føler sig godt klædt på til
at løse opgaven.
15.000,00 kr. Vi plejer ca. hvert 4. år at arrangere et kredslederseminar. Men da priserne er vokset voldsomt, vil
vi i år i stedet afholde en kredslederdag, hvor vi
blandt andet sætter fokus på Det Nye Beredskabsforbund.
189.000,00 kr.

