
   
Referat Asker Frivillighetsutvalg den 25. august 2021 
Møterom Holmen/Vollen rådhuset 
 
Medlemmer: 
Asker Kulturråd: Erik de Mora, leder 
Vollen Nærmiljøsentral: Elisabeth Takle Bye, nestleder, forfall 
Borgen Nærmiljøsentral: Hilde Skogedal, forfall 
Asker Velforbund:  Arne Fredbo 
Asker Idrettsråd: Gry Garlie, forfall 
ROS idrettslag: Sigmund Kjos,  
Heggedal Nærmiljøsentral: Sverre Aae, forfall 
Asker Turlag DNT: Ingeborg Sølvsberg Dolven, forfall 
Asker Røde Kors: Dag Teistung 

Asker kommunale frivilligsentraler: Jorunn Schie 
Klokkarstua Nærmiljøsentral: Kristin Samuelsen, digitalt 
NaKuHel Asker: Annicken Ertzeid  
Asker kirkelige fellesråd: Maud Berntzen 
Norges Speiderforbund, Vestmarka krets: Rune Haukedal,  
Asker Kommune: Heidi Thommessen, referent 
  

Gjester: Charlotte Sætre og Christian Vesseltun 

 
1. Digitalt verktøy for mobilisering og rekruttering. Ved virksomhetsleder Charlotte Sætre. 
Presentasjon med innspill ligger vedlagt referatet.  
 
2. Status for arbeidet med tilskuddsordninger  
Arbeidsgruppen består av Rune, Gry og Erik. De har fått oversendt gruppeoppgavene fra 
innspillsmøte 24.8. Presentasjoner ligger på Asker kommunes nettsider 
https://www.asker.kommune.no/frivillighet-og-innbyggersamarbeid/tilskuddsordninger/  
 
Neste møte er 21. september og blir digitalt, link kommer sammen med agenda. 
 
3. Frivillighetens år 2022  
 
Ekstramøte 15.september kl. 17.00-19.00 på Slemmestad Innbyggertorg, formidlingsalen. FU 
utgjør festkomiteen sammen med ordfører og leder av Hovedutvalg medborgerskap. Møtet blir 
et oppstartsmøte hvor vi ser på hvordan vi sammen kan markere året og synligjøre de tre 
stolpene for frivillighetsåret:  
 
• Økt deltakelse  

• Økt mangfold  

• Økt synlighet og kunnskap om merverdien av frivillighet  
 
 

https://www.asker.kommune.no/frivillighet-og-innbyggersamarbeid/tilskuddsordninger/


   
Samarbeid for å nå målet- ordfører og leder av FU sidestilles. Ordfører åpner møtet.  
Mål: hva vil vi med dette året?  Hva vi ønsker å få til sammen.  
Vedtak fra kommunestyret og nasjonale ordninger:  
Frivillighetsavis- kommer et magasin i januar 2022 
Hvordan vil festkomiteen jobbe- hvordan ønsker dere å jobbe med frivillighetens år 2022 
Månedens arrangement- en gang i måneden inviteres en forening inn til kommunestyret. Hvem 
skal være der? Vurdere opp mot frivillighetsavisen? Noen lag og foreninger blir synliggjort i 
frivillighetsavisen, utelukker det å få presentere seg i kommunestyret?  
Asker kommune skal søke om å bli årets frivillighets kommune 2022- noen som ikke er særlig 
organisert. Vi trenger hjelp fra alle.  
Arrangementsstøtte- gjennomføre aktivitet i samarbeid med andre! Forlenge den tanken nå. For 
å øke synligheten til frivilligheten.  
Hatt noe materiell, t skjorte, flagg, dette arrangementet er i frivillighetens år- opplegg. 
Hva skjer i Asker- kalender- markedsføring av arrangementer. Der bør mye ligge.  
Vår dag arrangement, Sparebankstiftelsen har gitt 5 mill.(sjekke ut hvilken sparebankstiftelse) til 
nasjonale ledd med lokale ledd. Lokale ledd kan søke om 25 000 til lokale arrangement. 
Idrettslag er gjerne lokalledd av nasjonal. Krav om samarbeid med andre.  
Feire frivilligheten er også viktig. Markere er også viktig.  
Kick off for frivillighetens år er foreslått til 25.11. med streaming i Teglen. Og utdeling av 
frivillighetsprisen 2021. Kan kommunikasjonsavdelingen i kommunen om å lage en nettside.  
Knytter noen milepælspunkter til disse underveis i festkomitemøtet.  
Satt av 200 000 til felles ressursbank, hvordan skal vi gjøre dette? 
Kraftfull og merkbar satsning, få til å syns enda bedre under en felles paraply.  
Aktive lokalsamfunn, hvor skole, idrett mfl. samarbeider.  
 
Det kommer egen agenda til møtet 15. september. Vedlagt referatet er også innspill fra Sigmund 
Kjos.  
 
4. Frivillighetsprisen 2021  
 
Nominasjonsfrist er 1.oktober. Alle kan sende inn forslag til kandidater. Mer informasjon og 
skjema på kommunens nettsider.  

https://www.asker.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/arkiv-kultur/kultur-og-

frivillighetspris/  

 
5. Arbeidsutvalget (AU)  
 
Sigmund Kjos er enstemmig valgt inn i arbeidsutvalget sammen med Erik, Elisabeth og Heidi 
 
6. Eventuelt  
 
Kristin Samuelsen orienterte om prosjektet Pandefri, https://pandefri.no/. Det blir aktiviteter i 
uke 39/40. Støtte til arrangement søkes her: https://pandefri.no/sok-pandefri-stotte/ 
 
 

 

https://www.asker.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/arkiv-kultur/kultur-og-frivillighetspris/
https://www.asker.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/arkiv-kultur/kultur-og-frivillighetspris/
https://pandefri.no/
https://pandefri.no/sok-pandefri-stotte/


   
Her finnes mer informasjon om, og referater fra, Frivillighetsutvalget: 

https://www.asker.kommune.no/frivillighet-og-innbyggersamarbeid/asker-

frivillighetsutvalg/  

 

Møtekalender høsten 2021  

15. september - Slemmestad innbyggertorg, formidlingsalen 

13. oktober - Asker rådhus  

15. desember – sted kommer  

 

https://www.asker.kommune.no/frivillighet-og-innbyggersamarbeid/asker-frivillighetsutvalg/
https://www.asker.kommune.no/frivillighet-og-innbyggersamarbeid/asker-frivillighetsutvalg/

