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Anmodning om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2020 

På vegne av TV-aksjonen vil vi begynne med å takke hjertelig for den gode innsatsen og flotte engasjementet 
under fjorårets aksjon! I Overhalla ble det samlet inn 159 194 kroner til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for 
kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.   
 
I disse dager er vi i unntakstilstand. En livsviktig dugnad pågår over hele verden og vi ser hvor viktig det er å 
bidra til felleskapets beste. Norge er gode på dugnad, og med dyktige ledere i alle fylker og kommuner håper vi 
at korona vil bekjempes. Vi jobber videre med våre arbeidsoppgaver, men har selvfølgelig full forståelse for at 
dere har mange viktige vedtak å ta i tiden fremover. 
 
Kommunekomiteen er avgjørende for å mobilisere organisasjoner, skoler, næringsliv, foreninger, idrettslag og 
bøssebærere. Vi håper du vil medvirke til at årets TV-aksjon blir solid gjennomført, ved å påta deg vervet som 
leder for kommunekomiteen i Overhalla.   
 
Som leder for kommunekomiteen er du en døråpner og et ansikt utad for organiseringen av dugnaden og 
innsamlingsaksjonen. Ved å inkludere flere mennesker i komiteen, som oppgavene kan fordeles på, blir 
arbeidet lettere for hvert enkelt medlem. Vedlagt finner du en brosjyre med forslag til oppgaver og roller som 
komiteen kan ta på seg, for å mobilisere så mange lokale støttespillere som mulig.   
 
TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet og går av stabelen 18. oktober. Hvert 
år havner åtte millioner tonn plast i havet. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak 
der problemene er størst skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Vi skal redusere plastutslippene og ta vare på 
verdenshavene.  
 
TV-aksjonsmidlene er øremerket prosjekter i Thailand, Vietnam, Filippinene og Indonesia, og skal gå til å:  

 Etablere bedre avfallshåndtering og infrastruktur som hindrer at plastsøppel ender opp i elver og 
videre ut i havet.  
 Jobbe politisk for forpliktende vedtak mot marin forsøpling i hvert land.  
 Gi innbyggerne i hvert land kunnskap og verktøy til å ta opp kampen med egne hender.  
 

Når kommunekomiteen er utnevnt, ber vi om at medlemmene registrerer seg på vårt elektroniske 
registreringsskjema innen 1. juni. Skjemaet finner dere på blimed.no/aksjonskomite-paa-1-2-3/       
Dersom dere har flere spørsmål rundt TV-aksjonen, finner du mer informasjon her: blimed.no/om-tv-aksjonen-
nrk  
Det vil opprettes en fylkesaksjonskomité i Trøndelag som ledes av fylkesmannen. Fylkesaksjonskomiteen vil 
fungere som en regional støttespiller i gjennomføringen av innsamlingen.  Vi gleder oss til et nytt og spennende 
TV-aksjonsår, og ser frem til et godt samarbeid med Overhalla kommune.  

Med vennlig hilsen,  
Janet Rautio Øverland 
Fylkesaksjonsleder i Trøndelag 
TV-aksjonen NRK, WWF 
Tel: 454 14 356 / E-post: trondelag@tvaksjonen.no  

Per Olav Tyldum, ordfører i Overhalla kommune 
Svalivegen 2 
7863 Overhalla 
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