
16. SEPTEMBER 2022

Gjenbruksuken 2022
- Oppstartsmøte 



Agenda:

▪ Velkommen

▪ Oversikt medarrangører 2022

▪ Tilbakeblikk fra 2019

▪ Markedsføring og kommunikasjon

▪ Tilskuddsordning for tekstilarrangementer

▪ Temaer og mulige aktiviteter

▪ Veien videre

Agenda/Mål for dagen





Tilbakeblikk fra 2019





Lørdag 26. november



GJENBRUKSUKEN

Ansvar: Naturvernforbundet

Plast

Ansvar: BIR, Ungt Entreprenørskap og 

Høgskolen på Vestlandet ->Sechathon

Design og innovasjon

Ansvar: Naturvernforbundet

Tekstiler #grønnfredag

Ansvar: Grønne Verdier

Matredding

Den store 

gjenbruksdagen
Sirkulære 

bergensregionen

«Alt har en verdi»
Ansvar: BIR og Bergen Næringsråd



Markedsføring og kommunikasjon



▪ Bir.no/gjenbruksuken

Markedsføring og kommunikasjon



▪ Facebook – hovedarrangement
gjenbruksdagen (lørdag)

▪ Facebook badge

▪ Medarrangører ansvarlig for å opprette egne arrangement og ev. påmelding

▪ Instagram – gjensidig deling og tagging

Markedsføring og kommunikasjon



• Klimabelastningen av tekstilforbruket vårt

• Politisk ønske om å redusere tekstilavfall

• Tekstilsatsing høsten 2022

• Frivilligheten spiller en svært viktig rolle

• Tettere samarbeid og dialog

Tilskuddsordning for 
tekstilarrangementer



▪ Bergen kommune deler ut 200 000 kr til frivillige organisasjoner som gjennomfører 
tekstilarrangementer under Gjenbruksuken 2022.

▪ Vi innvilger støtte på opptil 10 000 kr per arrangement. Hver organisasjon kan maks 
få støtte til 2 stk arrangementer.

▪ Alle søkerne må oppfylle de gitte kriteriene. Fordelingen skjer etter førstemann-til-
mølla prinsippet.

▪ Dere vil få tilsendt mer informasjon på e-post. Tilskuddsordningen vil også 

annonseres på kommunens sine nettsider.

Tilskuddsordning for tekstilarrangementer



Kriterier

▪ Frivillige organisasjoner med en folkeregistrert adresse i Bergen.

▪ Tilskuddet gis til arrangementer som omhandler tekstiler (klær, 
sko, husholdningstekstiler etc). Arrangementet må ha som formål å bidra til 
reduksjon av tekstilavfall.

▪ Arrangementet må gjennomføres under Gjenbruksuken 21.november –
27.november 2022.

Tilskuddsordning for tekstilarrangementer



Frister
▪ Søknadsportalen åpner mandag 10.oktober kl 09:00. 
▪ Søknadsportalen er åpen frem til 10. november med løpende saksbehandling. 

Dersom potten blir brukt opp før søknadsfristen, stenges søknadsportalen.

Søknaden
▪ En søknad per arrangement
▪ Kort beskrivelse av arrangementet
▪ Enkelt budsjett (f.eks. leie av lokale, foredragsholdere, utstyr, bevertning etc).

▪ Utbetaling og rapportering

Tilskuddsordning for tekstilarrangementer



▪ Presentasjonsrunde: 5 min

▪ Gruppediskusjon: 20 min
▪ Hvilke temaer er viktige?

▪ Hvilke type arrangementer er aktuelle?

▪ Hvilke aktører må være med?

▪ Hvilke behov/synergier har vi?

▪ Skrive ned ferdige ideer på post-it: 10 min

DEL 1: Hva kan vi få til?



▪ Diskusjon og ideer: 20 min

▪ Hvordan når vi ut til flest mulig?

▪ Forslag til felles kampanjer og aktiviteter?

Husk å skrive ned forslag på post-it

DEL 2: Hvordan når vi ut?



▪ Meld inn arrangement og påmelding til stand lørdag til kommunikasjon@bir.no

▪ Frist for å komme med i felles markedsføring er 17.oktober 2022

▪ Vi sender ut en oppsummering og praktisk informasjon i etterkant av dagens møte

Veien videre



E-POST


