Frivillighetsutvalget i Asker - Referat fra møtet 24. september 2015
Medlemmer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asker Frivilligsentral - Hasselbakken: Tone Jakobsen, ny
Asker Idrettsråd: Sigurd Øvergaard -fravær
Asker kirkelige fellesråd: Berit Øksnes-fravær
Asker Kulturråd: Kjell Hustad
Asker Røde Kors: Tor Ole Bergan
Asker Velforbund: Thor Gislesen
Heggedal Nærmiljøsentral: Per Sletaune
NaKuHel: Kristin Bredal Berge
Skaugum Rotary: Marius Brustad
Borgen Nærmiljøsentral: Siri Hjartholm, ny
Asker kommune: Heidi Thommessen (referent)

Sak 1: Kommentarer til referatet fra frivillighetsutvalgsmøtet 20. august
Savner et tydelig vedtak. Hvem skal gjøre hva?
Forslag: Kjøre strammere møter og vedtak med hvem hva og hvordan, beslutningspunkter.
Vedtak: Utvalgets medlemmer ber enstemmig om at sekretæren søker å få referat og
innkalling/agendaen inn i kommunens kalender over møter i råd og utvalg.
Sekretæren lager referat og sender medlemmer, og denne utgaven tas opp for vedtak på neste møte.

Sak 2: Frivillighetsutvalget og rammebetingelser
FU leder deltok på dialogmøte den 22.09.2015 og holdt et innspill om FUs arbeid. Rådmannens
Handlingsprogram ble presentert. Høringsfrist 16.10.2015. HP leses på nettsiden:
https://www.asker.kommune.no/Documents/Samfunnsutvikling/Handlingsprogramforslag%2020162019.pdf
Disse sidene er særlig aktuelle for FU: Side 37- Folkehelse. Side 40. 41 og 42 -Frivillighetsutvalg og
medvirkning samt side 114 og 117 -Frivillighetsutvalgets oppdrag og frivillighet kompetanse og
kunnskap.

En av konklusjonene fra dialogmøtet var at frivilligheten har mye å gå på når det gjelder å
samarbeide med hverandre.
Vedtak: FU samles rundt et høringssvar i forbindelse med HP.

Sak 3: Dialogarena for mangfold, inkludering og internasjonalisering
•

Forberedelser til møtet 15.10.15.

Invitasjon sendt ut via e post den 24.09.2015. Medlemmer av FU bes om å føye til manglende
adresser.
Kristin Bredal Berge, Per Sletaune og Kjell Hustad deltar fra FU. Utgangspunktet er spørsmålet: Hva
skal til for at enda flere deltar inn i fellesskapet med sitt samfunnsengasjement?
Folkehelsekoordinator Heidi Kristine Rustand Syrdahl deltar som vikar for Heidi Thommessen.
Det bør være et mål at FU blir mer representativt, ungdom med minoritetsbakgrunn kan sitte fast i
utvalget.
Valgdeltagelse er en målindikator på deltagelse, her kan man hente inspirasjon fra Horsens i
Danmark.
En ide kan være et Integrasjonsforum, ide fra Vang kommune. Kobler ressurser med hverandre.
Vedtak: FU ønsker kunnskap om hvilke ressurser og tiltak har Asker kommune i forhold til
utfordringer knyttet til mangfold og inkludering? Hvor beskriver Asker kommune sin satsning i
eksisterende planer?
Sak 4: Frivillighetskonferansen 5.12.2015 kl. 11.00-14.30
Status program:
Kolstad Fotballklubb, to personer, 45 minutter. Har bekreftet at de kommer.
FUs medlemmer oppfordres til å sette av konferansedagen, og til å ringe tre personer fra eget
nettverk og invitere disse.
Markedsføring gjennom Askerposten – frivillighetsprisen annonseres i den utgaven som kommer den
7.10., neste utgave i begynnelsen av desember. E post til alle frivillige lag og organisasjoner i Asker
via Frivillighetsregisteret og frivilligiasker.no. Plakat kan utarbeides ved behov.
Vedtak: Kristin BB forespør Kommuneoverlege i Søndre Land og Vestre Toten, Jens A. Mørch om å
snakke om Folkehelse og frivillighet i 45 minutter
Sak 5: Flyktningsituasjonen i Asker
Hva er frivillighetsutvalget rolle i slike situasjoner bør avdekkes.

Hasselbakken har satt av lokaler 12.30-14.30 til møteplass for flyktninger. Ønsker å vite mer om
hvilket behov flyktningene har.
Kortsiktig og langsiktig behov for flyktninger og frivilliges innsatsvilje.
Flyktningeguider i Asker. Mangler mannlige guider. Ny leder i flyktningeguideordningen i Asker røde
kors. En ide er å gjøre disse enda bedre ved at andre organisasjoner støtter oppunder.
Vedtak: FU ønsker mer informasjon og tallfestelse av fakta om flyktninger i Asker.

Sak 6: Borgen Frivilligsentral
Interimsstyret har lyst ut en stilling som daglig leder med frist 1.10.2015. 14 søknader. Siri Hjartholm
er invitert inn fra interimsstyret som representant i Frivillighetsutvalget til ny daglig leder er ansatt.

Møtekalender for resten av 2015 (Frivillighetsutvalget: torsdager 17:00-19:00)
•

29. oktober- KIF plan ved Ingrid Drivenes

•

26. november

•

5. desember - Frivillighetskonferansen

