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Søknad Kulturmidler 2014
Roknesvollen 4H-seter har vært driftet som ei åpen 4H-seter fra 1993 til 2013. Etter
sesongen i 2012 måtte daværende styre avslutte tilbudet i mangel på frivillige og egne
ressurser og av den grunn var det kun oppgradering av drikkevannet som ble gjennomført
etter Matttilsynets krav i 2013, samt kaffesalg på vinterstid av Frol IL. Det var mange barn og
unge som ikke fikk oppleve seteropphold og dyr på fjellet i 2013 og etter møter med
andelseierene for 4H-setra (4H-klubber, Bygdekvinnelag, Bondelag m.fl.) så ble det vedtatt å
gjøre et nytt oppstartforsøk nå i 2014.
Som dere ser av vedlagte planer er det nå ønske om å bygge opp sommertilbudet på setra på
nytt, det finnes kun en 4H-seter til i landet, denne ligger i Vestfold og har stor aktivitet. Nå
ønsker vi å bygge opp et godt støtteapparat rundt setra med medlemmer/ Roknesvollens
venner i tillegg til å åpne opp setra for sommersesongen og tilby seterkurs for barn og unge
med ulike tema, samt enkeltkvelder med foredrag for turister og fjellfolk gjennom sesongen.
Frivillige vertsfamilier vil drifte setra og ha åpent for turgåere de ukene og helgene det ikke
er seteropphold for barn og unge slik at målgruppa er alle generasjoner hele sesongen.
Ut i fra dette søker vi spesielt om midler fra Levanger kommune til å bygge opp
Roknesvollens venner som egen forening/ støttegruppe til ulike dugnadsoppgaver og gode
hjelpere, samt at vi ønsker midler til å kurse de ansatte budeiene/budørene og kursholderne
i forkant av sesongen. Vi ser at vi har behov for hjelp til å bygge opp en ny organisasjonsform
som holder over flere år og slik kan sikre at tilbudet på Roknesvollen 4H-seter i Levanger
kommune kan driftes på en enkel og rutinemessig måte fremover.
Det er viktig og ønskelig for oss å vise frem våre samarbeidspartnere så lokalbefolkning og
turister ser at setra er et prioritert prosjekt for flere enn oss som jobber konkret med
tilbudet så Levanger kommune vil bli omtalt og vist frem på ulike vis som samarbeidspartner
gjennom sesongen.
Vi søker om kr. 30 000,- til Roknesvollen 4H-seter SA 2014.
Håper på positiv tilbakemelding og ønsker et fremtidig samarbeid!
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