
   
Referat Asker Frivillighetsutvalg den 4.mai 2022 
 
 
Asker Kulturråd: Erik de Mora, leder 
ROS idrettslag: Sigmund Kjos, nestleder 
Vollen Nærmiljøsentral: Sanna Antell, forfall  
Borgen Nærmiljøsentral: Hilde Skogedal,  
Asker Velforbund:  Arne Fredbo 
Asker Idrettsråd: Gry Garlie, forfall 
Heggedal Nærmiljøsentral: Sverre Aae,  
Asker Turlag DNT: Ingeborg Sølvsberg Dolven, forfall 
Asker Røde Kors: Dag Teistung, forfall 
Asker kommunale frivilligsentraler: Jorunn Schie 
Klokkarstua Nærmiljøsentral: Lene Dalebråten 
NaKuHel Asker: Tina Chrisophersen,  
Asker kirkelige fellesråd: John Grimsby 
Norges Speiderforbund, Vestmarka krets: Rune Haukedal, forfall  
Asker Kommune: Heidi Thommessen, referent 
Prosjektmedarbeider FVÅR22: Elisabeth Bye,  
 
 
  
  
1. Utvikling av små og mellomstore lag og foreninger  
Orientering om status om utvikling av små og mellomstore lag og foreninger (Sigmund, Hilde 
og Tina). Se vedlagt presentasjon. 
 
Velge ut to eller flere foreninger for å teste opplegget, Sigmund har tibudt seg å være 
ansvarlig. 
Evaluere testen og vudere videre fremdrift 
Sigmund ringer rundt og spør hvem som vil være med som codriver, bør være to personer 
 
 
2. Status Frivillighetens år  
• En runde rundt bordet om hvordan de enkelte oppfatter året så langt, og gjerne litt om 
planlagte aktiviteter og forventninger videre.  
• Orientering om status for festforestillingen 5. desember  
• Annet?  
 
Spre invitasjon til workshopen 7.6. Asker kommune bestiller annonsering i Budstikka og RHA, 
nettside og sosiale medier, samt på workplace for alle ansatte. 
Behov for markedsføring fra alle i FU å spre dette. 
Trenger at alle setter av tid den dagen, mye rigging er nødvendig.  
 



   
Runde rundt bordet: 
Sakte oppstart av aktiviteter etter pandemien, noe aktivitet knyttes til FVÅR22, også noe 
oppmerksomhet på flyktninger fra Ukraina, aktiviteter som oppstår nå etter pandemien kan 
knyttes til FVÅR 22 eller ikke, gå tilbake til og samles rundt bordet, 
 
Festforestillingen i desember er under planlegging av arbeidsgruppen. Erik til utvidet 
ledermøte i Medborgerskap 5. mai for å fortelle om den samt generelt om FU og 
frivillighetens år.  
  
 
3. Innspill til kommuneplanens arealdel  
Kommuneplanens arealdel er på høring frem til 4. juni. Basert på FU sine tre kjerneområder 
tilskudd, lokaler og samarbeid, hva ønsker vi å gi som innspill til arealdelen?  
Erik lager forslag til innspill basert på det generelle budskapet om frivillighetens plass i hele 
samfunnet, ute som inne.  
Lenke til kommunens samleside om arealdelplanen:  
https://www.asker.kommune.no/asker-mot-2030/saker-pa-horing-og-kunngjoringer/horing-
kommuneplanens-arealdel/  
 
 
5. Eventuelt 
 
Tina tok opp at NaKuHel nå har mistet sitt transporttilbud etter at bussavtalen med Norsk 
Folkehjelp er sagt opp. Videre bruk av bussen skjer helt på norsk folkehjelp sinne premisser. 
Dette er uheldig og NaKuHel ønsker gjerne innspill fra andre i vårt nettverk på hvordan dette 
kan løses.  
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