Frivillighetsutvalget - Referat fra møtet den 27.2.2017
Medlemmer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skaugum Rotary: Marius Brustad, leder
Asker kirkelige fellesråd: Berit Øksnes, nestleder
Asker Idrettsråd: Ragna Astadheim
Asker Kulturråd: Kjell Hustad
Asker Røde Kors: Tor Ole Bergan
Asker Velforbund: Kai Ekstrøm
Heggedal Nærmiljøsentral: Per Sletaune
NaKuHel: Kristin Bredal Berge
Borgen Nærmiljøsentral: Hilde Skogedal, fravær
Asker Frivilligsentral - Hasselbakken: Siw Hagelien
Vollen Nærmiljøsentral, Elisabeth Bye
Asker kommune: Heidi Thommessen
Ungdomsrepresentant: Farhiya Osman, fravær

Sak 1: Kommentarer til referat fra 23.1.2017
Godkjent
Sak 2: Frivillighetsmelding, revidering – veien videre
Siw, Per og Heidi har hatt et møte.
Siw og Per har laget et forslag til oppgavebeskrivelse.
Arbeidsutvalget ved Per og Berit, pluss Siw- møter Ragnar den 28.3.2017. Målet
er å bli enig om felles oppgavebeskrivelse.
Vedtak: Siw og Per sitt forslag til oppgavetekst, og Ragnar sitt svar på dette,
legges ved referat fra dagens møte.

Sak 3: Vi orienterer hverandre om gode nyheter fra frivilligheten i Asker
Asker Røde Kors- årsmøte avholdes den 2.3.2017.
Asker velforbund- gjennomfører en selvevaluering frem til årsmøte den 27.4. De
stiller spørsmål til hvorvidt fremstå i nåværende organisasjonsform eller endres.
Tar utgangspunkt i samarbeidsavtalen fra rundt 2009. Velforbundet opplever at

folk tar affære og organiserer seg utenom forbundet. Velforbundet søker svar på
om nye tider krever et mer handlekraftig og hurtigarbeidende velforbund? Skal i
dialogmøter med Asker kommune, men savner en dialog som skaper mer
handling, og økonomisk støtte.
Vollen Nærmiljøsentral- Charlotte Storm ansatt som daglig leder og begynner i
stillingen i mars. Via cafe kobles frivillige og de som har behov. Leiekontrakt
inngått med kommunen. Kystkultursenter flyttet til nabobygg. Offisiell åpning
13.5.2017. Kulturfestival i mai med DDE, lokal Blues og Jazz, barneaktiviteter og
Opera. Skjer aktivitet hver søndag på museum.
Heggedal Nærmiljøsentral- samarbeider med velforbundet om å blåse liv i
Heggedal vel. Innbyggertorg, hadde italiensk tema før vinterferien. Strålende
suksess. Det dukket opp mange nye mennesker og Innbyggertorget
markedsføres på en positiv måte.
NaKuHel- er glad fordi Asker kommune monterer sprinkelanlegg i Vevstua. Mulig
åpning i august/september. Det avholdes en NaKuHeldag den 15.3. for voksne.
Arrangementet har som mål å formidle mulighetene som oppstår når den enkelte
kjenner engasjement og lyst til å delta. NaKuHel benytter arrangementet til å
markedsføre sin virksomhet og treffe nye mennesker. NaKuHel avholder årsmøte
den 11.5.
Asker Kulturråd-har ansatt Lisbeth Nilsen som administrativ medarbeider fra den
15.2.2017. Flyttet inn på det gamle kontoret til Idrettsrådet på Hasselbakken.
Avholder årsmøte 1.3.2017, og her blir nesten hele styret byttet ut. Kjell går ut
av Kulturrådet, Erik De Mora blir ny styreleder. Ny representant velges til FU.
Asker frivilligsentral Hasselbakken- leverer årsrapport til departementet innen
1.3.2017. Har for tiden stor aktivitet med prosjekter som Aktivitetsvenn og
Kraftak for kreft. 57 forskjellige organisasjoner benyttet Hasselbakken i 2016.
Asker Idrettsråd- avholder årsmøte i mars. AIR er medlem av Norges
idrettsforbund og dette betyr at alle idrettslag er medlem. Ragna er ikke på valg.
Har jobbet med kommunesammenslåing i samarbeid med idrettsråd i Røyken og
Hurum. Har jobbet med BUA- en ordning for utlån av idrettsutstyr.
Vedtak: Arbeidsutvalget vurderer mulighetene for å løfte temaet
prestasjonsfokus/utenforskap på ulike arenaer(idrett, korps, speider,
konfirmasjon etc.) Hvordan kan frivillige trenere og ledere for øvrig, ivareta
barna slik at ikke noen føler seg presset eller satt til side? Kan FU bidra til å heve
kompetansen eller annet?

Sak 4: Frivillighetskonferansen – status fra gruppen
Kristin og Siw(Farhiya) hadde intensjon om å møtes for å vurdere dato, sted og
innretning. Kanskje kan man løfte frem frivillighetsprisen eller presenterer
frivillige virksomheter i Asker på en annen måte?
Spørsmål: Hva med å begynne helt på nytt igjen?
Vedtak: reservere 2.12.2017 til mulig dato for frivillighetskonferanse.
Sak 5: Eventuelt
Vedtak: Invitere rådgiver for inkludering og mangfold til april eller maimøte i
Frivillighetsutvalget.
Dialogmøte 2017 avholdes den 6.3. Her kan frivillighetsutvalget legge frem
synspunkter og stille spørsmål- møtet skal være en dialog mellom partene. Det
er avsatt 45 minutter. I fjor presenterte FU status på frivillighetsmeldingens 10
punkter, med vekt på et par tema.
Vedtak: Kristin stiller på vegne av FU på dialogmøte den 6.3. kl. 18.30-19.15.
Hilde forespørres om hun kan bistå. Kai kan bistå ved behov. Marius sender mail
fra kommunen og malen fra i fjor. Et forslag er at frivilligsentralene får anledning
til å stille som egen dialogpartner i neste års dialogmøte.

Møtekalender for Frivillighetsutvalget første halvår 2017 (alle dager kl.
17:00-19:00):
•

Onsdag 5. april (med middag)- Møterom Rådhus Øvre Sem

Booke bord for 10 personer -Ragna
Ragnar inviteres- Heidi
•

Onsdag 3. mai- Møterom rådhus Holmen/Vollen

Tone Bøckman inviteres til å presentere sitt oppdrag(ca 30 minutter)
•

Onsdag 14. juni- Møterom Holmen/Vollen

