
Asker interim Frivillighetsråd – referat fra møte 16.1.2020 
 
Medlemmer: 
Vollen Nærmiljøsentral: Elisabeth Takle Bye, leder 
Borgen Nærmiljøsentral: Hilde Skogedal, nestleder 
Asker kirkelige fellesråd: Tor Øystein Vaaland, forfall 
Asker Kulturråd: Erik de Mora 
Asker Velforbund:  Arne Fredbo 
Asker Idrettsråd: Gry Garlie 
ROS idrettslag: Sigmund Kjos, ny 
Heggedal Nærmiljøsentral: Sverre Aae, ny  
Asker Turlag DNT: Ingeborg Sølvsberg Dolven 
Asker Røde Kors: Dag Teistung, ny 
Røyken Seniornett: Kjell Orsten- avventer styrevedtak 
Asker frivilligsentral-Jorunn Schie, forfall 
NaKuHel Asker- Tina Kristoffersen, vikar for Kristin Bredal Berge 
Asker Kommune: Heidi Thommessen, referent 
 

Sak 1/2020: Velkommen, mandat og sammensetning 

Rådets medlemmer suppleres med Sigmund Kjos fra ROS Idrettslag, og Seniornett Røyken 

for å øke den geografiske spredningen og øke representativiteten.  

Organisasjonene fra gamle frivillighetsutvalg i Asker blir sittende. Organisasjonene står fritt til 

å velge sine medlemmer. 

Temaene: Tilskudd, Lokaler og samarbeid/partnerskap avgrenser mandatets omfang. Dette 

betyr at Frivillighetsrådet konsentrerer seg om saksarbeid og planarbeid som omhandler  

disse tre temaene.  

Rådet undersøker nye metoder for kunnskapsformidling som for eksempel frivillighetsbørs. 

Frivillighetskonferansen 2020 vurderes opp mot dette. Tema 6.2.2020. 

Rådet kan gi innspill til statusundersøkelse for frivilligheten. Medborgerskapsdirektør har 

bestilt undersøkelse i 2019.  

Rådet kan medvirke under utarbeidelse av Temaplan for medborgerskap og frivillighet. 

Referat sendes direktør, og hun inviteres til 6.2.2020. 

Rådet kan gi forslag til saker for medborgerskap. 

Rådet kan gi høringsinnspill til aktuelle saker i medborgerskap 

Rådet kan gi innspill under utvikling av kommuneplanens samfunnsdel og temaplan for 

medborgerskap og frivillighet. 

Arbeidsmetode: 

Frivillighetsrådet møtes 4 ganger per halvår.  



Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og frivillighetskoordinator. Arbeidsutvalget 

forbereder møtet en uke før neste møte, innspill til saker sendes leder eller nestleder innen 

en uke før neste møte. Leder eler nestleder sender ut agenda til rådets medlemmer.  

Det opprettes adhoc-arbeidsgrupper som utarbeider forslag til høringsinnspill og annet. 

Sendes til alle rådets medlemmer på e post for innspill. Revideres. Sendes ut til alle rådets 

medlemmer for godkjenning.  

Høringsinnspill mm. sendes til Asker kommune fra frivillighetsrådets leder eller nestleder.  

Sak 2/2020: Konstituering, forslag om interimråd inntil vedtak foreligger  

Elisabeth Bye (tidligere nestleder) konstitueres som leder da Per Sletaune fratrådte i 

november 2019. Hilde Skogedal konstitueres som nestleder.  

Navnet vedtas å være Asker interim Frivillighetsråd inntil politisk vedtak om opprettelse 

foreligger.  

Det opprettes en facebookside for frivillighetsrådet (Gry) med tre administratorer (Hilde, 

Elisabeth og Heidi) 

Sak 3/2020: Kurs i regi av «frivilligheten» våren 2020 - en orientering 

Nettverksgruppen for frivilligsentraler i Asker, og Asker kommune arrangerer i samarbeid 

kurs for lag og foreninger. Kursene avholdes på Heggedal Innbyggertorg kl. 18.00-21.00. Det 

utarbeides en kursplakat.  

Kursplan 2020:  

Den 2.mars. Tema –Tilskudd. Foredragsholder Per Sletaune og Heidi Thommessen 

Den 16.mars. Tema- Organisasjon/styrearbeid/GDPR. Foredragsholder Per Sletaune 

Legges som facebook-arrangement på Frivillighetsrådets Facebook-side.  

Sak 4/2020: Møtekalender med tema  

Møtested Rådhuset møterom Holmen/Vollen hvis ikke annet oppgitt. Klokkeslett 17.00-19.00 

Dato og tema: 

6.2. Statusrapport, temaplan og politisk sak om opprettelse av et frivillighetsråd. 

Administrasjonen ved medborgerskapsdirektør Kristin Marie Felde inviteres. 

31.3. Avklare gjennomføring av frivillighetskonferanse/frivillighetsbørs. Avklare politisk sak. 

Administrasjonen ved medborgerskapsdirektør Kristin Marie Felde inviteres.  

Mangfold. Frivillighet Norge ang. Mangfoldsplakaten inviteres.  

2.6. På NaKuHel, med avslutning. Tema avklares. Rom er booket.  

Sak 7/2020: Eventuelt 

Blomst til Per og Zuzana, takk for innsatsen. Blomst til Kristin, vi heier på deg. 


