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Handlingsplan for ADHD Norge Bergen Lokallag for 2023-2024: 

1. Fullføre oppstarten av lokallaget: Årsmøte avholdes med valg av styremedlemmer som tildeles 

rollene: leder, nestleder, økonomi-ansvarlig, kommunikasjons-ansvarlig, og 

frivillighetskoordinator. 

2. Tilgang til digitale verktøy og rutiner for drift av lokallaget: Oversikt over tilganger og rutiner 

for bruk av verktøy som Dropbox, Profundo, Teams og bankkonto, og opplæring i bruken av 

disse. 

3. Synlighet og tilgjengelighet for medlemmer: Fullføring av hjemmeside og Facebook-side, og 

involvering av frivillige i aktiviteter og oppfølging av disse. 

4. Arrangement og midler: Planlegge aktiviteter, søke om milder og informerer om arrangementer 

via sosiale medier, og styrke samarbeidet mellom ADHD Norge og DPS/BUP/Helse Bergen 

m.m. 

5. Markedsføre lokallaget og arrangementene gjennom sosiale medier, e-post og pressekontakter, 

og tilrettelegge for involvering av medlemmer i planlegging, gjennomføring og evaluering av 

aktiviteter.  

6. Målgrupper og aktiviteter: Gjennomføring av minst 3 aktiviteter for barn og unge, og holde 

foredrag og aktivitetstilbud for voksne med ADHD og pårørende. 

7. Drifte lokalsamfunnets ADHD Kafé. 

8. Drive organisasjonen økonomisk forsvarlig og ansvarlig, og lage budsjett for 2023-2024.  

9. Presentere revidert regnskap på neste årsmøte 2024.  

Handlingsplanen for ADHD Bergen Lokallag for 2023-2024 har som mål å fullføre oppstarten av 

lokallaget, sikre at alle styremedlemmene har de verktøy og tilganger som er nødvendig for driften. 

Gjøre seg kjent med digitale verktøy, gjøre styret synlig og tilgjengelig for medlemmer, planlegge 

arrangementer og søke om midler, involvere medlemmer i aktiviteter og tilby aktiviteter til ulike 

målgrupper. 

Godkjent på årsmøte 22.01.2023.  

Ny plan presenters på neste årsmøte: 21.01.2024 

Med vennlig hilsen styreleder Ernst R. Gustavsen 
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The action plan for the ADHD Norge Bergen Local Branch for 2023-2024: 

1.  Aims to complete the establishment of the local branch by holding an general assembly and 

electing board members with designated roles, such as: leader, vice-leader, finance-

manager,PR-manager, and volunteer-coordinator 

2. Establish access to digital tools, infrastructure, and make procedures and rutines for the 

organisation in order to maintain the branch across time. 

3. Making the organisation visible and accessible for members to be involved in planning, 

execution, and evaluation of activities and events through social media, email and press 

contacts.  

4. Finishing the web-page and Facebook-page and make these platforms channels to be used for 

broadcasting of information about the organisation, it’s activities, and goals. 

5. Strengthen the organisations relationships with local community, our members, and local 

government and private organisations ex. DPS, BUP, Helse Bergen with more.    

6. Offer activities for different target groups, including children and adults with ADHD and their 

relatives. 

7. Organise, promote, and run the local community's ADHD Cafe 

8. The board will creating a budget for 2023-2024 and is responsible for running the branch in a 

financial sound way.  

9. A revised financial statement will be presented at the next annual general assembly in 2024.  

The action plan for the ADHD Bergen Local Branch for 2023-2024 aims to complete the 

establishment of the local branch, ensure that all board members have the necessary training, tools, 

and access to regional- and national support from the ADHD members-organisation. In order to run 

the organisation as stated in the national documents in the organisation. The plan states that the 

board members will familiarise themselves with the organisations as a hole and work on making the 

branch visible and accessible for members to plan events, and involve members in the creation off 

activities and the evaluation of these activities. The board will ensure that the branch offers 

activities for broad various groups of people with ADHD and their next of kin. 

The plan was approved at the annual general assembly on January 22nd, 2023, and a new plan will 

be presented at the next annual general assembly on January 21st, 2024. 

Best regards from the board leader: Ernst R. Gustavsen


