Frivillighetsutvalget – referat fra møte 07.06.2018
Medlemmer:
Asker kirkelige fellesråd: Berit Øksnes, leder, fravær
Asker Kulturråd: Lisbeth Nilsen, fravær
Asker Velforbund: Kirsten Bjørgum, fravær
Asker Idrettsråd: Gry Garli
Heggedal Nærmiljøsentral: Per Sletaune, nestleder,
NaKuHel Asker: Kristin Bredal Berge, fravær
Ungdomsrepresentant: Farhiya Osman, fravær
Asker Kommune: Heidi Thommessen
Asker Røde Kors: Thor Wessel Kleppan
DNT Oslo og omeng, friluftsliv Borgen: Ingeborg Dolven, fravær
Sak 22/2018: Godkjenning av referat og innkalling
Sak 23/2018: Frivillighetskonferanse 27.10.2018.
Vedtak: Frivillighetskonferansen planlegges videre etter de føringene som arbeidsgruppa har
lagt.
FU har gitt justeringer, ber koordinator om å ta kontakt i henhold til disse.
Kontaktskjema for standene kan utarbeides med for eksempel: Hvem er partene, hva kan
man samarbeide om, hvem tar første kontakt?
Sak 24/2018: Nye Asker
Vedtak: Arbeidsgruppen fortsetter arbeidet i den retningen som foreslås. Tema og
målgruppe konkretiseres, definerer møtedato. Møteplass støttes.
Frivillighetskoordinator undersøker mulige møtedatoer.
Fasilitatorer og mulige gruppeledere kartlegges.
Sak 25/2018: Orienteringer
a)Folkemøte i Hurum og lokalsamfunns/nærmiljøutvalg og oppgaveutvalg i nye
Asker. Invitasjon til politikere, lag og foreninger i de tre kommunene.
Vedtak- FU inviterer ordfører til september eller oktobermøte. Dialog om frivilligheten.

b) Møte med frivillige organisasjoner på Rådhuset
Vedtak- FU ber politisk sekretariat om at alle paraplyorganisasjoner og FU inviteres til
relevante møter for fremtiden.

Sak 26/2018: Eventuelt
Sak om temaplan for Inkludering og mangfold sendt på høring. Frist satt til 22. eller 29. juni.
Frivillighetsutvalget mener at planen er av så stor betydning at fristen for å gi høring er for
kort.
Vedtak: FU ber med dette om at det åpnes opp for å gi innspill med frist til medio september
for at frivillige lag og foreninger skal rekke å ha et styremøte og behandle-gi innspill til
meldingen. FU anmoder om at innspillene deretter innlemmes i, og følger saken.

Møtedatoer for høst 2018. Alle tider 17.00-19.00
30.8. Torsdag. Møterom Nakuhel på Sem. Med middag.
18.9. Tirsdag. Møterom rådhus Holmen/Vollen
16.10. Tirsdag. Møterom rådhus Holmen/Vollen
27.10. Lørdag. Asker kulturhus.
15.11. Torsdag. Møterom rådhus Holmen/Vollen
11.12. Tirsdag. Avslutning

