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BURGs formålsparagraf
BURGs skal arbeide for barn og ungdom med revmatiske-,
muskel- og skjelettlidelser, samt deres familier og i samarbeid
med Norsk Revmatikerforbunds valgte organer og
administrasjon søke for å bedre denne gruppens livssituasjon
ved å:
• Arbeide for bedring av barn og ungdoms helsemessige,
sosiale, økonomiske situasjon og kulturelle forhold
• Motivere og skolere barn og ungdom til selv å ta aktiv del i
organisatorisk og interessepolitisk arbeid
• drive rådgivende og holdningsskapende virksomhet
overfor myndigheter og øvrig samfunn
• bidra til bedring av trenings- og behandlingsmuligheter
• organisere barne- og ungdomsarbeid nasjonalt og i alle
landets regioner

Overordnet arbeidsmodell
1. BURGs formålsparagraf
2. BURGs handlingsplan og budsjett
• Rekruttere og bevare medlemmer
• Interessepolitikk
• Markedsføring og merkevarebygging
• Samarbeid
• Kompetanseutvikling
• Finansiering

Dette gjøres via rutiner og koordinering på kryss i
organisasjonen.

Rekruttere og bevare medlemmer
BURG Norge
Planlegge og avholde
landsdekkende
aktiviteter som bidrar til
å rekruttere nye og
beholde eksisterende
medlemmer.

BURG fylkesgrupper
Planlegge og avholde
attraktive aktiviteter og
tilbud som tiltrekker nye
medlemmer og bevarer
eksisterende
medlemmer

Aktivitetene kommer
tydelig fram i
organisasjonens årshjul
som er tilgjengelig for
allmennheten

Ha særlig fokus på å
rekruttere
småbarnsfamilier og ny
diagnostiserte gjennom
å rette aktivitetstilbud
mot disse målgruppene

Ha særlig fokus på
småbarnsfamilier og
nydiagnostiserte
gjennom aktiviteter
rettet mot denne
målgruppen
Ha tett samarbeid med
sykehusene og BURGgruppene slik at de
enkelt kan delta i
rekrutteringsarbeidet
Utvikle nye og
spennende strategier for
medlemsverving
Samarbeide med NRF

Holde seg oppdatert på
BURG nasjonalt og NRFs
fylkeslags årshjul og
videreformidler dette til
medlemmene i sitt
område
Samarbeide med NRFfylkeslaget om å utvikle
aktiviteter som
appellerer til BURGmedlemmer

Interessepolitikk
BURG Norge

BURG fylkesgrupper

Følge Unge
Funksjonshemmedes og NRFs
interessepolitiske arbeid for å
følge opp vår gruppes
interesser

Jobbe for å være representert
i lokale råd og utvalg som
ivaretar medlemmenes
interesser

Jobbe i større grad med
egeninitierte saker, særlig
innenfor rettigheter i
barnehage/skole/høyere
utdanning, tilbud fra
sykehusene,
behandlingsreiser og stønader
Rekruttere brukermedvirkere
til BURG sin «brukerpool» og
sørge for at disse får kurs
Samarbeide med andre
interesseorganisasjoner rundt
enkeltsaker for å sikre et
bredere nedslagsfelt for våre
synspunkt
Danne tverrfaglige samarbeid
der dette er hensiktsmessig
Delta på konferanser og kurs
om politisk påvirkning

Holde BURG Norge oppdatert
på lokale saker som påvirker
medlemmenes interesser
Rekruttere brukermedvirkere

Markedsføring og merkevarebygging
BURG Norge

BURG fylkesgrupper

Holde nettsiden oppdatert
med relevant informasjon for
medlemmene våre og
tillitsvalgte

Holde nettsiden oppdatert

Markedsføre
veiledningstjenesten vår
Opprettholde aktiviteten i
sosiale medier og knytte til
oss unge brukere for drift av
sosiale medier
Holde seg oppdatert på
aktuelle kanaler for synlighet
og merkevarebygging
Fortsette å bruke,
videreutvikle og spre BURGmateriale
Jobbe for å ha et moderne og
stilrent design på alt materiell

Opprette og oppdatere
Facebookgruppe for sin BURG
fylkesgruppe
Sørge for å invitere nye
medlemmer
Jobbe aktivt for å rekruttere
ungdom til å sitte i
fylkesstyret
Sprer informasjon om BURG
og BURG-gruppens aktiviteter
til fagmiljøer i fylket som for
eksempel helsestasjoner,
sykehus og kommunale
fysioterapeuter
Markedsføre
veiledningstjenesten vår.

Samarbeid
BURG Norge

BURG fylkesgrupper

Opprettholde vårt gode
samarbeid med Nasjonal
kompetansetjeneste for
Barne- og
Ungdomsrevmatologi
(NAKBUR) gjennom
representasjon på møter og
god dialog

Holde kontakt med andre
BURG-grupper i sin region, og
samarbeide om aktiviteter,
kurs og lignende der dette er
hensiktsmessig og lar seg
gjøre

Holde jevnlig dialog med sine
respektive sykehus og knytte
Videreføre og styrke
kontakt med helsemiljøet i sitt
samarbeidet med sykehus der
fylke
det er barneavdeling med
revmatologi, og besøke disse
Ta kontakt med fylkets
sykehusene jevnlig
videregående skoler og/eller
høyere
Opprettholde vårt forhold til
Unge Funksjonshemmede ved
utdanningsinstitusjoner der
å være representert på møter det undervises i helsefag, og
og følge opp deres arbeid
tilby informasjon om
revmatisk sykdom blant barn
Samarbeide kontinuerlig med
og unge
NRF ved å bruke deres
kompetanse, holde oss
Ha et tett samarbeid med
oppdatert på deres arbeid og
NRFs fylkeslag i sine
være til disposisjon der det
respektive fylker gjennom
behøves
jevnlig dialog og gjensidig
representasjon
Jobbe for samarbeid med
internasjonale organisasjoner
gjennom gjensidig
representasjon og
erfaringsutveksling

Kompetanseutvikling
BURG Norge

BURG fylkesgrupper

Legge mer ressurser i utvikling
av sekretariatet og delta på
kurs, møter og konferanser som
gir relevant kompetanse for
videre BURG-arbeid

Jobbe aktivt for å rekruttere nye
likepersoner/veiledere, og sørge
for at disse deltar på kurs

Sørge for at alle
likepersoner/veiledere
tilfredsstiller kravene gitt av
NRF/BURG for å kunne ha rollen
som likeperson/veileder
Se til at nye
likepersoner/veiledere får delta
på BURGs grunnkurs for
likepersoner/veiledere eller
lignende kurs i regi av NRF
Markedsføre
likeperson/veiledertjenesten og
jobbe for at det skal være
naturlig å kontakte våre
likepersoner/veiledere
Fungere som et støtteapparat
for fylkesgrupper og
likepersoner/veiledere gjennom
å tilby kurs og opplæring, samt
jevnlig dialog
Besøke jevnlig BURG-gruppene,
delta på årsmøter og bistå med
kompetanse når det behøves
Ved oppstart av nye BURG
grupper utnevnes det en
ressursperson fra sentralstyret
som kan veilede og dele
kompetanse

Markedsføre
likepersons/veiledertjenesten og
jobbe for at det skal være
naturlig for medlemmer i sitt
fylke å kontakte sine
likepersoner/veiledere
Er ansvarlig for å kontakte
BURG Norge dersom det
kommer frem at det behøves
kurs for enten tillitsvalgte eller
likepersoner/veiledere
Kartlegge hva slags kompetanse
og interesser det sittende styret
har, og bruke dette som
utgangspunkt i videre arbeid
Delta på relevante kurs når det
er nødvendig

Finansiering
BURG Norge

BURG fylkesgrupper

Søke midler og rapportere til
nasjonale myndigheter

Ha en oppdatert oversikt over
hvor og når man kan søke
midler til prosjekter og drift
fra BURG Norge, og andre
eksterne instanser

Søke aktivt etter finansiell
støtte til prosjekter og
aktiviteter

Søke driftsmidler og
Bli med i studieforbundet
prosjektmidler til eksisterende
Funkis for å få studiemidler til
og nye aktiviteter
aktiviteter og kurs
Bli med i studieforbundet
Utvikle kampanjer og
Funkis for å få studiemidler til
konsepter som gir flere givere
aktiviteter og kurs
og flere medlemmer
Registrere seg på Norsk
Synliggjøre muligheter for alle
Tipping med
ledd til å søke midler gjennom organisasjonsnummer, slik at
stiftelser og andre
folk som tipper kan gi
finansieringsmuligheter
grasrotandelen til BURGgruppen
God økonomistyring i
samarbeid med
Undersøke hva NRF og
økonomiavdelingen i NRF
lokallagene i fylket kan bidra
med av økonomisk støtte til
BURG
Sørge for god økonomistyring

