Moelv Frivilligsentral
Årsberetning 2012

Buketten lagde sin egen Kokebok

KULpåTUR sine Stempelkort

Moelv Frivilligsentral og Buketten hadde
15 års jubileum i år!

Jubileumsfest på Tingnes Spiseri

Hobbytreffens sommeravslutning

Nyoppussede lokaler

Julelunsj med Randi, Jarle, Rolf, Sven,
Marlody og Kari som tar bilde

Moelv Frivilligsentral
STYRETS ÅRSBERETNING

2012

INNHOLD:
Moelv Frivilligsentral
Beretning
Faste aktiviteter
Revidert regnskap
Budsjettforslag 2013

Moelv Frivilligsentral

Frivilligsentralen ble opprettet og startet i november 1996. Det første hele driftsåret
var i 1997. Selskapet driver sin virksomhet i Moelv, Ringsaker kommune.
I 2012 har Kari Kristiansen jobbet som daglig leder i 100 % stilling.
Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som bra. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i denne
forbindelse. Ansatte i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse
med utførelsen av sitt arbeid. Sykefraværet har vært ubetydelig. Selskapets personalpolitikk
anses for å være kjønnsnøytral i alle områder. Styret består av 5 personer, hvorav 3 er kvinner.
Etter Årsmøtet i mars 2012 har vi følgende styrerepresentanter:

Styreleder:
Nestleder:
Øvrige styremedlemmer:

Jarle Kalseth, Lions Club, Ringsaker
Inger Else Glestad Eriksson, Ringsaker Bygdekvinnelag
Marit Reppe, Ringsaker Røde Kors
Harry Sandbakken, Frivillig representant
*Hanne T. Brukstuen, FAU, Moelv Ungdomskole
*Ole Lasse Fossen, FAU, Moelv Ungdomskole
Kari Kristiansen, Daglig leder, sekretær for styret

Vararepresentanter:
*Finn Kvåle, Lions Club, Ringsaker
*Leif Peder Østmo, Lions Club, Ringsaker
Britt Ø. Sylling, Ringsaker Bygdekvinnelag
May Ljungqvist, Ringsaker Røde Kors
Gunn-Aase Engen, Frivillig representant
*Siv Høie, FAU, Moelv Ungdomskole
*Tor Åge Borgen, FAU, Moelv Ungdomskole
* I oktober/november 2012 slutter Hanne Brukstuen som styremedlem og Siv Høie som vara
for FAU. Inn går Ole Lasse Fossen som styremedlem og Tor Åge Borgen som vara for FAU.
* I september 2012 slutter Finn Kvåle som vararepresentant for Lions Club Ringsaker. Inn går
Leif Peder Østmo som vara for Lions Club, Ringsaker.
Valgkomiteen består av; Rannveig Haldåsen, Unni Dybsand og Odd Gude Dambuen.
Ut fra statlige vedtatte retningslinjer er det utarbeidet egne vedtekter for virksomheten. Det er
også laget en egen arbeidsinstruks for daglig leder. Ansatt er yrkesskade- og ulykkesforsikret,
og det er tegnet pensjons- og innboforsikring.

Beretning
I 2012 var det 10 styremøter og et årsmøte. Styreleder og daglig leder har i tillegg hatt jevnlig
kontakt. Kontoret har hatt åpent alle hverdager. Småjobbsentralen er til stede alle onsdager.
Frivilligsentralen har et bredt utvalg av aktiviteter. Etter 15 års virke, er sentralen stadig en
møteplass med mange gode interne tilbud.
Sentralen har et godt nettverk knyttet til lokalbefolkningen, næringslivet, lag og foreninger,
kommunen, politikere og skolene.
Daglig leder – Kurs, møter og foredrag:
Mjøsnett er en nettverksgruppe for daglige ledere fra Lillehammer-, Brumunddal-, Hamar-,
Ottestad-, Løten- og Elverum Frivilligsentral. Gruppa har hatt 5 møter i 2012. Siste møte var
med juleavslutning, hvor Ottestad inviterte nettverksgruppa til Staur gård og Stuttedrag
gårdsbutikk. Mjøsnett er en aktiv gruppe med lik fordeling av ansvar og lederfunksjon på
møtene. Dette er svært nyttig og lærerikt for alle daglige ledere. Vi arrangerer interne datakurs
og inviterer foredragsholdere på våre møter.
Daglig leder har i samarbeid med Mjøsnett arrangert og deltatt på Hedmarksamling for
daglige ledere, 17. og 18. april på Rosenlund Park i Løten. En faglig og meget lærerik
samling.
Nettverksleder. Kari ble i april 2011 valgt til Nettverksleder for Mjøsnett. Hun har da ansvar
for at gruppen møtes og fungerer. Hun må delta i en Basisgruppe i region 1(Hedmark,
Oppland, Buskerud og Akershus), som planlegger og gjennomfører den årlige
Regionkonferansen. Hun skal også delta i et nasjonalt nettverk med ledere fra hele landet.
Basisgruppa hadde 6 møter i 2012, hvor det ene var over to dager på Røros.
Regionkonferansen var på Olavsgård, 18. og 19. september. Daglig leder og styreleder
deltok. Der møtes daglige ledere og styremedlemmer fra de nevnte fylker. Det er svært nyttig
å treffe kolleger, dele erfaringer og få påfyll med nyttig informasjon.
Natteravner. Kari samarbeider med folkeskolene og Moelv Ungdomskole for å verve nye
Natteravner. Informasjon ble sendt ut til alle foreldre til nye elever på ungdomskolen.
Moelv Frivilligsentral fikk tildelt kr. 4 000,- fra HIAS, som en julegave fra de ansatte.
Kari ble invitert dit 6. januar i forbindelse med overrekkelsen.
Bukettens Kokebok. Kari er med i redaksjonen for å lage kokebok for Buketten. Vi hadde
mange møter, og la ned mye arbeid for å få til denne boken.
Fagforbundet avd. 751. 3F, Foreningen for Frivilligsentralene. Kari deltok på fagdag 27.
januar på Gardermoen. Tema: Kommunikasjon for motivasjon av det frivillige personal i
Frivilligsentralene.
Flyktningemottaket. Kari samarbeider med Linda Kvammen som er barne- og
familieansvarlig på mottaket. Kari ble invitert på Kvinnemøter for å fortelle om våre
aktiviteter, og spesielt om Buketten.
20 års jubileumsfest for Hamar Frivilligsentral. Kari deltok på Høyvang 14. mars. Dem
fikk Dialekttempen og blomster i gave fra oss.
Røde Kors Forum 15. mai. Kari deltar i Aulaen på Domkirkeodden, Hamar.
Røde Kors Hamar ønsker å starte en flerkulturell kvinnegruppe. 8. februar, Kari holder
foredrag for dem med en Power-point presentasjon.
Garveriparken. Kari er på møte på Vea 2. mars for å se på studentenes forslag til ny park.
Blindeforbundet, Ringsaker. 29. august. Kari ble invitert dit for å fortelle om
Frivilligsentralen.
Hjemmesiden. Kari oppdaterer hjemmesiden regelmessig. Den er fin å henvise til for nye
kontakter.

Arrangement og tiltak:
Moelv Frivilligsentral er 15 år i 2012. Dette ble feiret med en liten Jubileumsfest 16. august
på Tingnes Spiseri. Treretters middag i flotte omgivelser. Innbedte utenom de Frivillige var,
Ordfører Anita Ihle Steen og Rolf Bergsodden. Det ble holdt taler fra dem og fra vaktmester
Sven Granum. Underholdning var med musiker Espen Hagen Olsen.
Tirsdagstreffen. Siste Tirsdagstreff før sommerferien kom barn fra Kremmerhuset
barnehage. De sang og underholdt for oss.
Siste Tirsdagstreff før jul hadde vi Luciatog med barn fra Kremmerhuset barnehage. Dem
sang også julesanger for oss. Daglig leder og en frivillig var vert for brukere og frivillige. Vi
serverte julekaker og kaffe.
Disse avslutningene for hver sesong er veldig populære og mange møter opp. En fin tradisjon
å ta vare på.
Småjobbsentralen har holdt på i to år og fungerer bra. De har et eget styre hvor Harry
Sandbakken er leder, og de fem som er telefonvakt, er styremedlemmer.
De hadde Hjelpertreff 9. mai og 24. oktober. Dette er for å utveksle informasjon, og bli bedre
kjent med hverandre. Det kom 4 nye hjelpere dette året, og så de har ca. 20 hjelpere til
sammen. En frivillig kan også tilby veiledning og utvidet følgetjeneste.
HIAS etterspurte om hjelp til å steke vafler på gjenvinningssentralen 21. april. To damer stilte
opp på dette.
Hobbytreff/Strikkekafé. Det er en vertinne hver gang som ordner med servering. Foruten de
vanlige treffene på torsdager har Hobbytreffen vært på utflukt til Sofies Stuer på Brumund.
Det ble arrangert sommeravslutning og juleavslutning med mat og utlodning. Damene strikker
fortsatt babytepper til en fødestue i Nepal.
Buketten var i lik med Frivilligsentralen også 15 år i år. Det ble arrangert Jubileumstur til
Hadeland Glassverk 2. september og Jubileumsfest 18. oktober, med kokebok utgivelse.
Fire fra styret var med i en Kokebok redaksjon. Det ble samlet inn oppskrifter fra Bukettens
medlemmer. Redaksjonen formaterte boken og fikk den trykt. Boken selges på
Frivilligsentralen og på temakvelder.
KULpåTUR sine turledere hadde et rådsmøte for å få med flere på tur. Stempelkort ble så
laget for at alle som gikk tur, kunne få stempel. Det ble trekning av fine premier etter
sesongen.
Moelvdagene 22. juni. Frivilligsentralen stilte med kafé utenfor våre lokaler. Styret og
frivillige var med og solgte kaffe og vafler. Buketten sitt styre hadde eget opplegg med; kaste
på bokser, ringspill, salg av smykker og loddsalg. Dette var svært vellykket i et fint vær, og
med nylagde brostein og nyplantet utenfor Frivilligsentralen.
Juletrefest for barnefamiliene på Flyktningemottaket 6. desember. Et samarbeid med
Røde Kors, Sanitetsforeningen og Frivilligsentralen. BARK i Røde Kors malte ansiktene til
barna. Vi gikk rundt juletre, og nissen kom med godteposer. Kaffe, julekaker og sosialt
samvær. Musikere og nisse var innleid.
Frivilligsentralen og spesielt Buketten har engasjert seg i forhold til beboere på
Flyktningemottaket i Moelv. Daglig leder har invitert damer og ansatte fra mottaket for å bli
kjent med oss i Frivilligsentralen og Buketten. Damene på mottaket har vært med på de fleste
temakveldene som Buketten har arrangert.

Sommerfest på Flykningemottaket 20. juni. Frivilligsentralen og andre samarbeidspartnere
ble invitert til mottaket. Beboerne hadde laget mat, og vi forsynte oss fra et langbord med
kaker fra mange land. Det var flott underholdning med sang, dans og musikk.
Julekaffe på Flyktningemottaket, 12. desember. Gløgg, pepperkaker, taler og
underholdning.
Julefest for de frivillige 15. desember. De frivillige på sentralen ble hedret med en fest før
jul. Det ble servert Rakefisk med tilbehør. Vi hadde egen musiker som spilte til dans og
allsang. Det var taler, historier og utlodning til kaffen og kakene. En trivelig kveld hvor ca 35
frivillige deltok.
Buss og båt med Stena line 31. okt. 9 Frivillige deltar på denne turen, inkludert Kari. Dette
var en vellykket tur, og styret ønsker flere turer for de Frivillige.
Datakurs ble holdt på biblioteket i Brumunddal i januar/februar med Lourens Warnaar som
lærer. Turid Nielsen holdt 4 datakurs i våre lokaler dette året.
Hørselhjelp i våre lokaler den tredje fredag i mnd. Solveig Stensby var hørselhjelper.
Engelsk kurs for nybegynnere med lærer Claudia Reppen ble for første gang holdt for våre
Frivillige. 12 kursdager i løpet av høsten for 8 deltagere.
5 Studenter fra Høgskolen på Lillehammer var her i uke 47. De var med på alle våre
aktiviteter denne uken. De var også på omvisning på Flyktningemottaket. De har laget en
Prosjektrapport om oppholdet.
Natteravnene fikk besøk av Natteravner Kløfta 28. sept. Dem fikk utvekslet erfaringer og
hadde en hyggelig kveld sammen.
En elev fra Moelv Ungdomskolen er med her på tirsdager og torsdager noen timer for å få
avveksling og litt praktisk erfaring.
På høsten ble møterommet pusset opp med lyse vegger og grønne detaljer.
Julebutikken ble utvidet med åpningstider 4 torsdager kl. 16 – 19 før jul. Det var variert med
kunder.
Markedsføring er viktig for sentralen. Lokalavisene Ringsaker Blad, Hamar Arbeiderblad og
Gudbrandsdølen Dagningen har hatt flere reportasjer om oss og våre prosjekter og aktiviteter.
Vi bruker gratis sidene til å informere om alle våre aktiviteter.
Selskapets driftsinntekter var på kr. 667 018,- i 2012.
Vi har i 2012 mottatt kr. 300 000 i driftsmidler fra staten, pluss 25 000,-, fordi sentralen stiller
med nettverksleder, som er med i en Basisgruppe i region 1. Vi har mottatt kr.: 223 000,- fra
Ringsaker kommune og kr. 40 000,- subsidiert husleie fra Stiftelsen Garveriet som en
kompensasjon for utførte tjenester. Stiftelsen har et overskudd på kr. 12 251,-. Dette er
omtrent som forventet da det er budsjettert med et resultat på kr. 0.
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetninger om fortsatt drift.
Økonomi: Se vedlagte regnskap 2012 og budsjettforslag 2013
Regnskapsfører for sentralen var Randi Baardseth. BDO AS, ved Tom Erik Lehne har revidert
regnskapet.

Vårt hovedmål er å være en møteplass for lokalbefolkningen. En frivilligsentral hvor de fleste
kan finne aktiviteter som er av interesse. På denne måten kan det skapes flere muligheter og et
større mangfold i nærmiljøet. Vi ønsker samarbeid på tvers av interesser og generasjoner, med
en kulturell og folkelig deltagelse.
I 2012 var det ca. 120 frivillige i aktivitet. Det ble utført ca. 3,5 årsverk. I tillegg har vi hatt 55
forskjellige samlinger i egen regi dette året med ca. 15 – 40 deltagere hver gang.
Frivilligsentralens lokaler fungerer som møteplass for Natteravnene, som går hver fredag hele
året utenom skolefri. Turgruppa KULpåTUR har møtt ca. 30 ganger i 2012.
Kontoret har administrert ca. 40 utleieforhold, de fleste for Stiftelsen Garveriet. Dette
innebærer utleiekontakt, omvisning, kontorarbeid, innkjøp og oppsyn med lokalene.
Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet.
Frivilligsentralens virksomhet består nå på 15 året. Dette er takket være alle de frivillige
hjelperne som stiller opp for sentralen. Vi kartlegger, følger opp, veileder og utvikler ressurser
hos alle frivillige, slik at de trives hos oss og kan gjøre en god jobb. Vi vil takke for det gode
samarbeidet med både dem, og alle brukerne som bidrar til å gjøre sentralen til et godt sted å
være. Der alle kan føle seg hjemme, og ha et trivelig miljø.

Moelv, 15. februar 2013 / KK
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Faste aktiviteter
Kontortid:
Mandag til fredag er det åpent i kjernetiden kl. 10.00 til kl. 14.00. Vi har informasjon om våre
aktiviteter og prosjekter i Frivilligsentralen, og hva som skjer ellers i nærmiljøet.
Vi administrerer og tilrettelegger alle faste og nye prosjekter, samt forskjellige arrangement.
Vi samarbeider med andre organisasjoner, foreninger, kommunen og næringslivet.
Vi har gaveutsalg av lokale håndverkere og vi selger artikler for Historielaget.

Tirsdagstreffen:
Det har vært arrangert 40 Tirsdagstreff i 2012. Det var mellom 15 og 30 besøkende hver gang.
Det er 10 frivillige som hjelper til på omgang. 2 damer møter hver gang og steker vafler og
serverer kaffe.
Pensjonisthjelpen:
Pensjonisthjelpen fortsetter med tilbud om besøkskontakt, følgetjeneste, handlehjelp, lesehjelp
med mer. Det er ofte hjemmesykepleien som kontakter oss ved disse anledningene.
Natteravner:
Vi har administrasjon for ca. 70 Natteravner. Disse trygger nærmiljøet og har tilholdssted på
Frivilligsentralen hver fredag kveld. I Moelv går Natteravnene hver uke hele året unntatt i
skoleferier. De har en viktig funksjon og har en forebyggende effekt i lokalsamfunnet.
Det har vært god kontakt med Moelv Fritidsklubb som også holder til i Garveriet.
Natteravnene blir kjent med ungdommene som vet at dem finnes her.
KULpåTUR:
Tur gruppe som møtes hele året med turledere i sommerhalvåret. 10 frivillige bytter på og er
turledere. De legger opp en ny tur for hver gang. Det er anledning til å gå en kort eller lang
tur. Kort tur på mandager og lang tur på onsdager. I 2012 hadde vi stempelkort som
deltagerne fikk stempel i etter hver tur. Det ble trukket ut tre premier etter siste turen.
KULpåTUR byr på flotte naturopplevelser på høye topper og ved Mjøsas bredd. I
vinterhalvåret er det tilbud om kaffe på sentralen etter turen.
Hobbytreffen/ Strikkekafé:
Er en sosial og kreativ møteplass på torsdager. De har verter, som er ansvarlig for
kaffeservering. Her deles oppskrifter og erfaringer i forskjellige håndarbeidsteknikker.
Buketten:
Buketten er en flerkulturell kvinnegruppe i Ringsaker kommune. Her skapes et samhold med
norske og utenlandske kvinner. De kommer sammen på temakvelder og arrangement. Her
deler de tanker og skaper seg et nettverk. Det blir da lettere for innvandrer kvinnene å
integrere seg i lokalsamfunnet.
Buketten har eget regnskap og styre, med ledelse fra Frivilligsentralen. Det har vært 7
styremøter og et årsmøte i 2012. Det har vært 8 temakvelder og arrangement.
Småjobbsentralen:
Småjobbsentralen har driftet i to år. Det er fortsatt frivillige i Frivilligsentralen som er
telefonvakter på onsdager mellom kl. 10.00 til 13.00. De sitter på kjøkkenet i sentralen. De

har et eget styre og daglig leder i Frivilligsentralen er sekretær for styret. Det er blitt laget en
egen brosjyre for Småjobbsentralen. Det er fortiden registrert 20 hjelpere til praktisk arbeid.

Stiftelsen Garveriet:
Daglig leder på Frivilligsentralen er kontaktperson for Stiftelsen Garveriet og fungerer også
som informant for de andre leietakerne i bygningen. Vi administrerer utleie av møte- og
selskapslokaler for Stiftelsen Garveriet og i Frivilligsentralens lokaler. Det var 60
utleieforhold med henvendelser, visninger, tilretteleggelse og oppfølging i 2012.

KULpåTUR hadde bra oppslutning i 2012. Mandagsturer og onsdagsturer.
Nytt av året var Stempelkort, med flotte premier.

Kari er Nettverksleder for Mjøsnett. Her med daglige ledere fra Hamar, Elverum,
Brumunddal, Løten. Lillehammer og Ottestad.

