
   
Referat fra møte i Asker Frivillighetsutvalg  
Tid og sted: 15. desember 2021 – digitalt 
 
 
Medlemmer: 
Asker Kulturråd: Erik de Mora, leder 
ROS idrettslag: Sigmund Kjos, nestleder 
Vollen Nærmiljøsentral: Elisabeth Takle Bye,  
Borgen Nærmiljøsentral: Hilde Skogedal,  
Asker Velforbund:  Arne Fredbo 
Asker Idrettsråd: Gry Garlie,  
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, forfall  
NaKuHel Asker: Tina Chrisophersen,  
Asker kirkelige fellesråd: John Grimsby 
Norges Speiderforbund, Vestmarka krets: Rune Haukedal,  
Asker Kommune: Heidi Thommessen, referent 
  
 

1.  Kort status fra representantene i FU 

NaKuHel. Er tro mot råd og anbefalinger. Prioriterer sårbare grupper. Avholder Julaften etter alle 
smittevernforskrifter.   
Asker kirkelig fellesråd: Forberedt på at det også kan bli verre enn det er. Det blir jul. De som vil 
komme til kirken skal ikke møte en lukket dør. Vi skalerer ned, følger alle regler. Våre egne kan også 
bli syke, eller komme i karantene. Rusmisbrukere og bostedsløse, de som har lite får mindre. Vært 
nødt til å kutte ut en del. Har god oversikt på denne gruppen (ca. 60 personer). Frivillige er ute med 
mat på julaften. Skal gjennomføre en fagkonferanse om kriseledelse. Kan være en del av 
annonseringen under Frivillighetens år. Presenterer for FU i løpet av første halvår.  
Vollen Nærmiljøsentral. Har avsluttet aktivitet i huset. Bridge avsluttet ikledd munnbind. Elisabeth 
slutter ved nyttår. Sanna Antell starter opp ved nyttår, kombinere jobben med å jobbe en del på GUI. 
Elisabeth har takket ja til prosjektjobb i Asker kommune gjennom Frivillighetens år.  
Asker røde kors. Juletrefest på Solli med 300 barn. Heldigvis før pandemien blusset opp. 
Asker idrettsråd. Følger alle råd og anbefalinger. Tett oppfølging med kommunen ved spørsmål fra 
idrettslagene. Noen tar litt lengre juleferie, andre gjennomfører med restriksjoner. Sårbare grupper 
beskyttes. Kommer også fra flere miljøer. Opplever litt mer slitasje enn tidligere. Vår dag i 
Frivillighetens år er den 10.5. Idrettens dag, pluss uke 19.   
Asker kulturråd. Opplever resignasjon. Fra siste endringer i restriksjoner tok det ikke lang tid før 
avlysninger kom. Man får til noe for barn og unge. Men for voksne ingenting, ei heller for det 
profesjonelle kulturlivet. Mange i kulturbransjen slutter. Bransjen lider.  
Asker frivilligsentral. Det meste som var planlagt på Hasselbakken ble gjennomført. Daglig leder har 
organisert Prosjektet Ønsketreet, et samarbeid med Frelsesarmeen, Inkludering og mangfold og 
Trekanten senter. Gavene hentet opp til Hasselbakken. Flere nye voksne frivillige har meldt seg. Flere 
ungdommer fra Innsats for andre og IB linjen ved Nesbru vgs. Rundt 300 gaver blir i disse dager delt 
ut. En god sak. og fint at mange frivillige er engasjert.  



   
Vestmarka krets, Speiderne. Har gjennomført alle aktiviteter som planlagt. Vår dag i frivillighetens år 
er den 23.april. Da planlegges et arrangement nede ved Hernestangen. Programkomite er nedsatt. 
Åpen invitasjon. Kan tilby opplæring i Hvordan drive speiding? Har hatt en svak økning i antall 
medlemmer. Gleder seg til ny tilskuddsordning. Erfaringsbasert tilnærming er spennende.  
AIA kortet, siden dette er en pilot blir ordningen videreført i første halvår 2022. Fungerer veldig bra 
for speiderne.  
Ønsker seg en fortsettelse av AIA. Leder i FU tar kontakt med Heidi Thoeneie for å få en status på 
dette. Interessant å vite hvem midlene i AIA når?  Vi har brukt mye ressurser på å få dette på plass. 
Andre kommuner har vedtatt at de skal ha Fritidskortet. Frivillighetsutvalget sender uttalelse om 
dette til HU medborgerskap.  
 
Vedtak: FU sender en uttalelse om å beholde støtten til barn gjennom AIA.  
 

2. Presentasjoner i kommunestyret, Frivillighetsmagasin og film 

Oversikt over utvalgte foreninger sendt politisk sekretariat. Foreningene kontaktes.  
Frivillighetsmagasinet distribueres til alle husstander 2. februar 2022. Inneholder artikler og oversikt 
over hvor innbyggerne kan være frivillige. Har som mål å øke synlighet, øke rekrutteringen og øke 
mangfoldet.  
Artikler som ikke fikk plass i trykket utgave publiseres gjennom året på nettside og i sosiale medier.  
På utvalgte arrangement gjennom året utarbeides det en video på 32 sekunder som vises på sosiale 
medier.  
 

3. Innspill fra Sigmund Kjos  

Mange foreninger har ikke drahjelp fra sine nasjonale paraplyer, om de har noen i det hele tatt. De 
som er mindre og mellomstore, trenger kanskje også konkret fysisk hjelp. Kanskje FU kan bidra her 
på noen måte. Hvis interesse kan vi se på et opplegg for dette, gjerne i samarbeid med Frivillighet 
Norge. Personer fra frivilligheten/FU som har erfaring og interesse for dette, kan kontaktes hvis FU 
ønsker noe tilsvarende. 
 
Vedtak: FU diskuterer hvordan vi kan være drahjelp for disse foreningene på neste møte. 
 

4. Frivillighetskoordinering  

Det er nedsatt et prosjekt i regi av Asker kommune hvor det sitter representanter fra NaKuHel, 
Heggedal og Klokkarstua nærmiljøsentraler, Asker og Hurum frivilligsentraler, Velferd og 
Innbyggertorgene. Målet er at alle innbyggere som tar kontakt med en av disse aktørene på deres 
fysiske og digitale møteplasser skal få:  
1. Generell informasjon om hvilke lag og foreninger som finnes i lokalområdet.  
2. Bistand til å finne riktig forening eller en aktivitet i lokalområdet og omegn.  
3. Bistand til å starte en forening eller en aktivitet i lokalområdet. Gruppen har så langt innhentet 
kunnskap igjennom såkalte brukerreiser basert på en kartlegging.  
 
Vedtak: Leder i FU tar kontakt med kommunen om dette og kommer tilbake med informasjon    
 

 

 



   
5. Eventuelt:  

AIR fortalte om sak/innlegg i klubbavisen til Asker Skiklubb. Tema frivillighetens kår.  
Hva skal vi få ut av Frivillighetens år? Vi har frivillighetens år hvert år. Hvordan kan FU jobbe frem 
gode rammevilkår for frivilligheten? Hvordan skal vi få fart på rekrutteringsarbeidet. Behov for støtte 
til hvordan man skal rekruttere. Få mer håndgripelige verktøy. Hvordan skal vi jobbe systematisk for 
å få frem gode verktøy. 
 
 
Neste møte 
Neste møte i FU er 12. januar 2022 og er sammen med Festkomiteen for frivillighetens år 2022. 
Møtet kan bli digitalt.  
 


