Frivillighetsutvalget – referat fra møte 25. oktober 2017
Medlemmer:
Skaugum Rotary: Marius Brustad, leder,
Asker kirkelige fellesråd: Berit Øksnes, nestleder,
Asker Kulturråd: Lisbeth Nilsen
Asker Velforbund: Kirsten Bjørgum
Asker Idrettsråd: Ragna Alstadheim, fravær
Heggedal Nærmiljøsentral: Per Sletaune
NaKuHel: Kristin Bredal Berge
Borgen Nærmiljøsentral: Hilde Skogedal
Asker Frivilligsentral: Siw Hagelin
Vollen Nærmiljøsentral: Elisabeth Takle Bye, fravær
Ungdomsrepresentant: Farhiyam Osman, fravær
Asker Kommune: Heidi Thommessen

Sak 1: Godkjenning av referat fra 27.9.
Sak 1: Kommentarer til referatet?
Godkjent
Sak 2: Nye Asker kommune, presentasjon m/drøfting v/Lisbeth Stokke Fjeldly
Se vedlagt presentasjon
Nye Asker, rigget som et program med mange ulike prosjekter. Programmet eies av
fellesnemda, og arbeidet ledes av rådmann Lars Bjerke.
Innspill:
Blir det mulighet å komme med høringsinnspill i forhold til nærdemokratiske ordninger etter
februar 2018?
Svar: I forbindelse med kommuneplanarbeidet blir det mulig å komme med innspill.
Blir det flere eller færre ansatte i den nye kommunen?
Svar: Det blir færre i administrasjonen.
Er det naturlig å dele natur og friluftsliv?
Svar: dette er åpent foreløpig, kun et forslag.
Sak 3: Frivillighetskonferansen – status og fremdrift
29 organisasjoner har så langt meldt seg på. Se vedlagt excell.
Plakater trykket, distribueres.
Flyers bestilles 300x
Kristin, Siw og Heidi snakker med Petter Nome.
Heidi booker kjøreplanmøte med kulturhuset, avbestiller multisalen, reserverer hele foajeen.
Invitere ordførere i Røyken og Hurum til Frivillighetskonferansen

Sak 4: Informasjon fra dialogmøtet om Rådmannens forslag til handlingsprogram
Utsatt til neste møte
Sak 5: Frivillighetsmeldingen – status og fremdrift
Til politisk behandling 2.11. i TKF, deretter rett til kommunestyret.
Sak 6: Kurs og opplæring, status og fremdrift
Per og Siw har laget et program som videresendes alle når det er ferdig. Vi gratulerer.
Markedsføre kurs på nettsiden til Asker kommune og i sosiale medier.
Røyken, Hurum og Asker har fått et gunstig lisenstilbud til Tilskuddsportalen fra Scan4news.
Sak 7: Eventuelt
Frivillig fordi du kan- ferdigstilles til lansering den 25.11.

Kan man ikke komme på frivillighetsutvalgets møte så gir man beskjed og mulighet for å gi
en annen sin plass fra egen organisasjon.
Møtekalender for Frivillighetsutvalget (kl. 17:00-19:00):
•
23/11, Kulturhusets foaje, med Pizza
•
10/1, møterom rådhuset, Holmen - Vollen
•
NB! Frivillighetskonferansen «Se frivilligheten» er lørdag 25/11 i Asker kulturhus og
mottagelse frivillighetsprisen 5/12 hos ordfører kl.11.00

