
TV - aksjonen NRK UNICEF

Blimed.no | Innsamlingskonto: 8380.08.09005 | Org.nr. 915 972 438

Oppmoding om å opprette Luster kommunes komité for TV - aksjonen NRK 2017

Tusen takk for innsatsen Luster kommune gjorde for TV - aksjonen i fjor !

TV - aksjonen 2017 går til UNICEF. Saman skal vi skal gje barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og
Sør - Sudan tilgang på læring. Aksjonen arrangerast søndag 22. oktober. Eit av fem barn i krigs - og
konfliktområder står i dag utan skulegang. UNICEF arbeider hardt og målretta for at barn ikkje skal få
øydelagt framtida på grunn av vaksnes krigar og konflikter. Skulegang gjev barn som lever i
konfliktområder moglegheit til å lær e, leike og å være saman.
Kommunekomiteen er avgje rande for å mobilisere organisasjonar, skula r, næringsliv, fore iningar,
idrettslag og bøssebærarar . Vi håper du vil medvirke til at årets TV - aksjon blir e i n knallsukses s
ved å påta deg vervet som leia r for kommunekomiteen i Luster kommune.
Som leia r for kommunekomiteen er du e in døråpna r og e it ansikt utad for organiseringa av verda s
største dugnad og innsamlingsaksjon. Komiteen bør også bestå av ressurspersonar frå Luster
kommune , sku le, fore iningar og næringsliv som kan bidra til å eng asjere frivillige og bøssebærarar til
år ets aksjon. Vedlagt finn du ei brosjyre med forslag til oppgå ver og roller som komiteen kan ta på seg
for å mobilisere så mange lokale støttesp elarar som mogleg . Ved å inkludere fleire menneske i
komiteen som oppgavene kan fordelast på, blir arb eid et lettare for kvart enkelt medlem.

Når kommunekomiteen er utnemnt , ber vi om at medlemma ne registrerer seg på vårt
elektroniske registreringsskjema innan 2. juni . Skjemaet finn de på blimed.no/aksjonskomite -
paa - 1 - 2 - 3/

Det blir opprett a e i n fylkesaksjonskomité i Sogn og Fjordane der Fylkesmann Anne Karin Hamre er
leiar. Fylkesaksjonskomiteen vil fungere som en regional støttesp elar i gjennomføringa av
innsamlinga .

Vi gl er oss til e it nytt og spanande TV - aksjonsår, og ser fra m til e i t godt samarb eid med Luster
kommune.

Med vennlig h elsing ,

Martin Igland Malkenes
Fylkesaksjonsleiar Sogn og Fjordane
TV - aksjonen NRK Unicef
Tel. 47 66 72 67
sognogfjordane@tvaksjonen.no

Anne Karin Hamre
Fylkesmann i Sogn og Fjordane og
Leiar fylkesaksjonskomiteen Tv - aksjonen 2017
Tel. 97 98 65 11
fmsfakh@fylkesmannen.no

Ti l
Ordførar Ivar Kvalen
Luster kommune
Rådhuset
6868 Gaupne
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