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Mål Tiltak Ansvar Tidsplan Evaluering Totalbudsjett 

Sørge for at våre 
aktiviteter og 
hytter blir 
tilgjengelige for 
nye grupper, og at 
vi har nok 
lavterskelturer 

Fortsette å gjøre Friluftsliv 
for alle – hele året, med 
fokus på psykisk helse bedre 
kjent på Haugalandet. Sette 
av tid til å informere om 
tiltaket på ulike DPS- 
avdelinger 

Folkehelsekomiteen 
og ansatt med 
ansvar for 
folkehelseprosjekter 

Hele året Intern evaluering. Gjennomført etter 
plan. 
Resultatevaluering, antall deltakere 
blir fortløpende registrert. Antall 
møter der tiltaket blir presentert 

10 000,- 

Markedsføre 
hverdagsfriluftslivet som 
appellerer til alle 

Ansatt med ansvar 
for 
folkehelseprosjekter 

Hele året Intern evaluering. Gjennomført etter 
plan 

10 000,- 

SjekkUT Få lagt ut flest mulig 
poster på appen og 
markedsføre dem. Spesielt 
viktig under pandemien. Nå 
er SjekkUT en del av ut.no, 
og enklere å få formidle ut til 
flere. 

Ansatt turaktivitet og 
frivillige 

Hele året Intern evaluering 
Resultatevaluering. Antall deltakere. 
Antall poster. Antall lister 

10 000,- 

Turprogram light. 
Finne turer i turprogrammet 
og lage folder.  

Ansatt turaktivitet Hele året Intern evaluering.  
Resultatevaluering. Antall deltakere 
med på tur 

10 000,- 

Barnas Turlag. Jobbe med å 
etablerer Barnas Turlag i 
flere kommuner, samt følge 
disse opp. 

Ansatt med ansvar 
for barn og unge 
sammen med 
frivillige i de ulike 
kommunene 

Hele året Internevaluering. Etter plan. 
Resultatevaluering. Nye turlag etablert 

10 000,- 

Utvikle Olalia Fjellstove som 
et turmål for alle. Jobbe med 
Hundremeterskogen som 
gjør området mer attraktivt. 
Gjennomføre 

Olalikomiteen, Sti- 
og vardekomiteen og 
ansatt turaktivitet og 
Barn og unge. 

Hele året Internevaluering. Etter plan 
Resultatevaluering. Samarbeid. 
Framdrift. Dugnadsoppgaver 

8 000,- 
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familieaktiviteter i 
skoleferier. 

Flokehyttene. Tilrettelagt for 
bevegelseshemmede. 

Ansatte og frivillige 
hyttevakter 

Hele året Internevaluering. 
Resultatevaluering. Antall 
overnattinger med redusert pris 
grunnet tilrettelagt. 

2 000,- 

Forankre 
folkehelsetiltak i 
ledelsen og 
organisasjonen 

Holde styret og tillitsvalgte 
orientert om 
folkehelsearbeidet. 

Alle ansatte og 
folkehelsekomiteen 

Hele året Internevaluering. Folkehelse på 
agendaen på styremøter og andre 
møter 

4 000,- 

Bidra til å styrke 
kunnskapsgrunnlag
et for 
forebyggende og 
helsefremmende 
arbeid 

Delta på konferanser der det 
er naturlig. Bidra i 
kommunenes planarbeid der 
vi får mulighet 

Ansatt  Hele året Resultatevaluering. Antall 
konferanser. 

20 000,- 

Økonomi og 
søknader 

Søke midler det det er mulig 
for å opprettholde 
folkehelstilbudet. 
Rapportere på tilskudd 

Ansatt Hele året Internevaluering.  
Resultatevaluering. Antall søknader 
sendt, antall søknader innvilget 

20 000,- 

Egeninnsats/ 
dugnad 

Dugnadsinnsats gjennom 
året, knyttet til 
folkehelsetiltak i foreningen 

Frivillige Hele året Resultatevaluering. Antall frivillige 
som deltar på våre folkehelsetiltak 

104 000,- 

 

 

 

 

  


