
   
Referat fra møte i Asker Frivillighetsutvalg  
Tid og sted: 13. oktober 2021 på rådhuset 
 
Medlemmer: 
Asker Kulturråd: Erik de Mora, leder 
Vollen Nærmiljøsentral: Elisabeth Takle Bye, nestleder 
Borgen Nærmiljøsentral: Hilde Skogedal 
Asker Velforbund:  Arne Fredbo 
Asker Idrettsråd: Gry Garlie, forfall 
ROS idrettslag: Sigmund Kjos, forfall 
Heggedal Nærmiljøsentral: Sverre Aae,  
Asker Turlag DNT: Ingeborg Sølvsberg Dolven, forfall 
Asker Røde Kors: Dag Teistung 
Asker kommunale frivilligsentraler: Jorunn Schie 
Klokkarstua Nærmiljøsentral: Kristin Samuelsen 
NaKuHel Asker: Tina Christophersen  
Asker kirkelige fellesråd: Maud Berntzen, forfall 
Norges Speiderforbund, Vestmarka krets: Rune Haukedal  
Asker Kommune: Heidi Thommessen, referent 
  

1. Frivillighetens år 2022 

 

• Kick off 25. november  

o Gjennomgang utkast til programmet. Endringer gjøres fortløpende etter hvem som 

kan delta. Det utarbeides en invitasjon som sendes til alle i FU for videresending. Det 

er plass til ca. 250 personer i Teglen. Det undersøkes om påmelding kan gjøres via 

billettløsningen til Asker Kulturhus. Det blir uansett påmelding etter «førstemann til 

mølla» prinsippet.  

Programutkastet er vedlagt referatet, merk at det er to uavklarte poster pr. i dag. Innspill 

mottas gjerne 

• Kriterier for søknad om tilskudd til arrangementer  

o Gjennomgang av utkastet. Det ble gjort en del endringer og forenklinger.. Deretter 

forberedes det for en raskest mulig publisering av ordningen. FU oppfordres til å spre 

informasjon om ordningen gjennom sine kanaler.  

Utkastet er vedlagt referatet. Eventuelle ytterligere kommentarer og innspill sendes Erik 

innen fredag 15. oktober kl. 15 

 

• Hele Festkomiteen møtes 15.november 16.00-18.00 på Asker rådhus, møterom Asker. 

Nærmere detaljer om innhold i møtet kommer.  

 
 
 



   
2. FU – møtetider.  

Må vi møtes på ettermiddagen? Kan det ordinære møtet være på dagtid? Vi har alle mye 

jobb på ettermiddag, kveld og i helger.  

Vanskelig å avgjøre hva som er best. For noen er det best på ettermiddagen, for andre på 
dagtid. Ingen avgjørelse om hverken det ene eller andre. Hvilket betyr at dagens møtetid 
opprettholdes inntil videre.   

 

3. Eventuelt 

 

• Innspill til Handlingsprogram 2022-2026 fra FU:  

FU er opptatt av forutsigbarhet i samarbeidet mellom frivilligheten og kommunen. Spesielt for 
foreninger som har høye faste kostnader knyttet til drift. Ref. tekst fra innspill gitt til HP i 2019/2020.  
FU ønsker å løfte frem sosiale entreprenører i frivillighetsfeltet gjennom intensivordninger.  
 

• Sykkelturen 2022. Den 16 juli er avsatt til arrangementer i Viken i forbindelse med 

Sykkelturen til Norges Frivilligsentraler. FU støtter tiltaket, men ser ikke at det er mulig med 

særlig konkret medvirkning eller bidrag fra FU. Om frivilligsentralene forfølger saken, søker 

de praktisk bistand der det er mulig.  

 

• Norges Speiderforbund, Vestmarka krets ønsker Frivillighetsutvalgets støtte til å jobbe for 

opprettelse av et felles Friluftsråd i Asker.  

Vedtak:  
FU stiller seg bak en eventuell opprettelse av Asker friluftsråd og ønsker gjerne rådet 
representert i FU 

  
 
Neste møte i FU er 15. desember. Da blir det middag på restaurant og feiring av innsatsen i 
2021. Tid og sted kommer.  

 


