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1. Konstituering 
 

1.1 Registrering av stemmeberettigede 
 
Stemmeberettigede på årsmøtet er: 

 Styrets medlemmer 

 Alle lag og foreninger registrert i Sørum har en stemme hver 

 Enkeltpersoner som er registrert som medlemmer hos daglig leder med betalt kontingent minst 
to måneder før årsmøtet 

 Ingen person kan ha mer enn én stemme 
 
Daglig leder skal møte på årsmøtet med talerett. 
 

1.2 Godkjenning av innkalling  
 
Innkallingen er foretatt via  

 Utsendelse av e-post til lag og -foreninger i Sørum  

 Kunngjøring på nettside og Facebook 

 Kunngjøring i lokalpresse 
 

1.3 Godkjenning av saksliste 
 
Se side 2 ovenfor. 
 

1.4 Valg av møteleder 
 
Foreslås på årsmøtet  
 

1.5 Valg av referent 
 
Foreslås på årsmøtet 
 

1.6 Valg av to personer til å underskrive protokollen 
 
Foreslås på årsmøtet 
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2. Styrets årsberetning 
 
Styret har i 2012 hatt følgende sammensetning; 
 

Funksjon  Navn Organisasjon 

Leder Svein Engen Sørumsand Rotaryklubb 

Nestleder Ivar Egeberg Valgt av kommunestyret 

Styremedlem  Hildur Roll-Hansen Folkeakademiet/Sørum Kulturforum 

Styremedlem Inger Marie Hattrem  Frogner IL 

Styremedlem Jan T. Lilletvedt Frogner Pensjonistforening 

Styremedlem 
Henriette Hall (jan - sept) 
Odd Sars-Olsen (sept - des) 

Valgt av kommunestyret 

Styremedlem John Ole Nafstad Sørum Idrettsråd 

   

1. varamedlem Bent Ringvold Sørum IL 

2. varamedlem Liv Buseth  Frogner Sanitetsforening 

Personlig varamedlem  
for Ivar Egeberg  

Mona Mangen Valgt av kommunestyret 

Personlig varamedlem  
for Odd Sars-Olsen 

Marianne Grimstad Hansen (jan - sept) 
Gina Haugland Nordin (sept - des) 

Valgt av kommunestyret 

   

   

Valgkomitè   

Leder  Åge V. Kleven  Lions Club Sørum Vest 

Medlem Kristian Wølner Sørum Økoforening/Vølneberg Vel 

Medlem Harald Stokstad KFUK/KFUM speidere 

   

1. varamedlem Ragnhild Nysted Lions Club Romerike Skanse 

2. varamedlem Kjellrun Ulven Woxen Sørum Bygdekvinnelag 

 
 
Styret har i året gjennomført 10 styremøter. Det ble behandlet i alt 55 saker.  
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Forankring 
Sørum Frivilligsentral arbeider i henhold til de mål og verdier som er nedfelt i Kulturdepartementets 
mål og strategier, den lovnormen som er vedtatt for virksomhetene i Norges Frivilligsentraler med 
statens retningslinjer, Sørum Frivilligsentrals egne vedtekter, handlingsplan og styrets bestemmelser. 
Daglig leder har i 2011 deltatt på diverse møter og kurs i sin region, opplegg arrangert for og med 
daglige ledere i frivilligsentraler, bla: 

 Nettverk for daglige ledere, et forum for daglige ledere i regionen - i alt 4 møter. 

 Regionkonferanse 20. og 21. september i Lillestrøm.  

 Folkehelsekonferanse på Sanner.  
 
Drift 
Sørum Frivilligsentral er fremdeles i etableringsfasen. Vi ønsker å fremme alle typer frivillighet og legge 
til rette for at ulike grupper skal benytte seg av Frivilligsentralens tilbud og ressurser. Frivilligsentralen 
har i 2012 koordinert ulike prosjekter og arrangementer. Vi har vært behjelpelige med oppstart av nye 
aktiviteter i form av å skaffe lokaler og markedsføre aktiviteter. Frivilligsentralen har god oversikt over 
lag og organisasjoner og aktiviteter i nærmiljøet og ønsker å fremme frivilligheten generelt og bidra til 
en positiv utvikling av nærmiljøet.  
 
Styret har ansvar for at Sørum Frivilligsentral følger vedtektene og Kulturdepartementets tilskuddskrav. 
Daglig leder for Sørum Frivilligsentral arbeider i tråd med styrets vedtak. Lønn til daglig leder dekkes 
delvis av Sørum kommune og delvis av statsstøtte fra Kulturdepartementet. 
 
Daglig leder Mette H Flaen er ansatt i 100 % stilling. 
 

Informasjon/markedsføring 
I 2012 ble det laget en 4 siders brosjyre om Frivilligsentralen.  

Frivilligsentralen ble profilert på to stands i 2012, en i forbindelse med Sørumsand- dagene og en under 
Kongsvingerbanens 150- årsjubileum. 

Nettsiden www.sorum.frivilligsentral.no  har blitt brukt, men er ikke oppdatert siden september. 
Nettsiden oppgraderes i løpet av 2013.  

Om lag 160 personer følger Sørum Frivilligsentrals Facebooksider. Det var en markant oppgang i 
desember og januar 2013. 

Innkjøp av diverse profilartikler er foretatt.  

Mange aktiviteter har fått omtale og er blitt markedsført i lokal presse (Indre Akershus Blad og 
Romerikes Blad). 

 
Aktiviteter 
Sørum Frivilligsentrals tilbud og aktiviteter skapes av de frivillige. Daglig leder koordinerer og 
markedsfører aktivitetene. 
 
Erfaringen fra første driftsår er at de fleste melder seg til innsats når de selv har et ønske eller et behov 
for å engasjere seg. Derfor har de gjerne vurdert saken en tid før de oppsøker Frivilligsentralen. 
Ved utgangen av året var det registrert om lag 120 frivillige. I tillegg kommer frivillige som har deltatt på 
arrangementer. 

http://www.sorum.frivilligsentral.no/
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Når man registrerer seg som frivillig, fyller man ut et skjema hvor man krysser av på oppgaver man selv 
har lyst til å utføre - oppgaver man dernest blir utfordret til å bistå med. At man får oppgaver som 
korresponderer med egne interesser og forutsetninger, er en av mange suksessfaktorer i 
Frivilligsentralen. 
Noen knytter seg til Frivilligsentralen mens de venter på skoleplass, er jobbsøkere, eller av andre 
årsaker er ledige for en tidsavgrenset periode. Vi får stadig tilbakemeldinger fra frivillige som opplever 
det som givende og positivt å ha tilhørighet i Frivilligsentralen. 
 
Dialog med de frivillige - Frivilligtreff 
Siden staten de senere årene har lagt føringer på at frivilligsentralene skal være for de frivillige, ble det 
viktig for oss å skape møtearenaer. Frivilligtreffene er et forum hvor de frivillige kan bli bedre kjent, 
hvor man kan ta opp temaer, hvor man får mulighet til utveksling av erfaringer – og også kan ha det 
sosialt og hyggelig. Treffene holdes hver fredag på Sørum sykehjem. 
Det er avholdt sommer- og julelunsj for registrerte frivillige.  
 
Matombringing  
Det er underskrevet nye avtaler etter gjeldene lover og regler. Avtalen skal også signeres av 
virksomhetsleder på sykehjemmet. Antall hjelpere er nå også registrert inn i systemet. Totalt er det 
registrert ca 45 matombringere / hjelpere. I uke 32 og 33 ble det også gjennomført språkpraksis i 
Frivilligsentralen. Dette er et samarbeid mellom Voksenopplæringen i Sørum og matombringerne. To 
elever har deltatt. 

Det ble satt i gang prosess med virksomhetsleder sykehjemmet for å se på rutiner rundt tjenesten. 

 
Opplevelseskortet 2012 

Opplevelseskortet er et kort for barn og unge i lavinntektsfamilier som gir gratis adgang til utvalgte 
kulturaktiviteter. Det er gitt 20 opplevelseskort til barn / unge i Sørum. Mottakerne av kortet er plukket 
ut av NAV. Kortet gjelder for mottakeren og ledsager.  
Målet for 2013 er at prosjektet videreføres og utvides til også å gjelde fritidsaktiviteter. Dette er en 
prosess som må avklares med NAV. 
 
Formidling av besøks- og følgetjenester 
Besøks- og følgetjenester er mest etterspurt for hjemmeboende personer – i hovedsak av eldre 
personer. 
Hjemmetjenesten i kommunen er fortsatt vår største oppdragsgiver mht besøks- og følgetjenester. 
Gjennom året er det flere som får hjelp, i særdeleshet til følgetjenester. Vi registrerer at kortsiktigheten 
bidrar til at en del forespørsler om følge må avslås. Denne type forespørsler bør helst meldes 2-3 dager 
på forhånd. Forespørsler om følge samme dag - eller påfølgende dag - vil vi vanligvis være nødt til å 
avvise, fordi våre frivillige vanligvis ikke er ledige på så kort varsel. 
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Diverse oppdrag om småjobber (snørydding/gressklipping etc) 
Det er behov for bistand til blant annet snømåking og gressklipping for eldre / uføre i Sørum. Siden det 
er svært få frivillige som vil utføre slikt arbeid, ønsker Frivilligsentralen å etablere partnerskapsavtaler 
med lag og foreninger som kan utføre dette. Som en prøveordning i 2013 er det er inngått avtale med 
Sørumsand IF / Fotball der G16 Fotball får ansvar for å utføre tjenesten.  
 
Definisjon av partnerskapsavtale: gjensidig forpliktende samarbeidsavtale, der den ene parten får en 
godtgjørelse for å utføre en avtalt tjeneste. 
Ordningen prøves ut på Sørumsand, da det i all hovedsak er der det er uttrykt behov for denne 
tjenesten. Dersom ordningen blir vellykket, bør den kunne utvides til alle deler av kommunen. 
 
"Ved som varmer" 
NAV / Rusteamet i Sørum kontaktet Frivilligsentralen høsten 2012 for å se på områder for samarbeid, 
samt finne meningsfylte oppgaver og/eller deltagelse for enkeltpersoner.  
I denne forbindelse er det inngått en partnerskapsavtale med Lions Club Sørum som står for 
gjennomføringen. Det er opprettet en gruppe som en gang pr. uke drar til skogs for å hogge ved, og 
som er under oppfølging av Lions. Veden som hogges, gis videre til familier/personer i Sørum som har 
et dokumentert behov.  
 
Natteravner  
Det ble våren 2012 klart at Frivilligsentralen skal overta ansvaret for natteravnordningen på Sørumsand. 
Prosessen er påbegynt og skal etter planen gjennomføres i løpet av 2013. Det er i dag registrert ca 40 
natteravner som går på Sørumsand. 
 
Selvhjelpsgrupper 
I Eidsvoll, Ullensaker og Hurdal samarbeider frivilligsentralene og andre instanser i kommunen om et 
nettverk for selvhjelpsgrupper på Øvre Romerike. Nettverkets målsetting er å spre informasjon og bidra 
til at selvhjelpsgrupper startes opp. Sørum Frivilligsentral har startet prosessen og vil delta i nettverket 
så snart vi har fått et tilstrekkelig antall frivillige som ønsker å ta nødvendig opplæring. 
 
"Hjemmebakst er best" 
"Hjemmebakst er best" - kakebaking og kakeinnsamling til eldre hjemmeboende ble gjennomført som 
prøveprosjekt i samarbeid med Sørumsand barnehage. Barn og foreldre til barn i barnehagen bakte 
kaker som ble levert gjennom matombringerne. Det kom mange positive tilbakemeldinger på tiltaket 
fra matombringerne og mottakerne av kakene. 
 
Seniorkafé 
Det ble avholdt seniorkafé i Sørumsand barnehage. 15 seniorer stilte. Det var ordnet med sjåfører til 
arrangementet, men som ingen benyttet seg av. På bakgrunn av nevnte arrangement har det nå blitt 
inngått samarbeidsavtale mellom Sørumsand Pensjonistforening og Sørumsand Barnehage om felles 
aktiviteter. En av aktivitetene er videreføring av gamle mattradisjoner. Frivilligsentralen har bidratt i 
hele prosessen rundt avtalen. 
 
"Foreningshøyskole"  
Det er foretatt rundspørring pr mail og på telefon. Lag og foreninger får tilbud om felles kurs / 
kompetanseheving på ulike områder. Det kan også være aktuelt å samarbeide med nærliggende 
kommuner om dette (bla Nes). 
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Arrangementer: 
 
Sørumsand-dagene 
Frivilligsentralen hadde ansvaret for barnas frivilligpark i Stomerudparken, der 15 lag / foreninger stilte 
med gratis aktiviteter for barn og unge. Frivilligsentralen koordinerte ca 50 frivillige. 
 
Sørumlekene – for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Det ble gjennomført et forsøksprosjekt i samarbeid med aktivitetsgruppa i Sørum. Ca 10 frivillige stilte 
til dugnad, og det var 50 deltakere. Prosjektet videreføres, og det er planlagt 3 arrangementer for 
gruppen i 2013. 
 
Noice in the park 
Sørum Frivilligsentral var med på "Noice in the park" for ungdom. Frivilligsentralen samarbeidet med 
FAU Bingsfoss og FAU Melvold vedrørende frivillig innsats. 32 vaktfunksjonærer stilte.  
 
Kongsvingerbanens 150 års jubileum  
Det ble arrangert matpakkekonkurranse i alle barnehagene i Sørum og med togreise for den 
barnehageavdelingen som vant. Avdelingen ble dessuten invitert til Sørumsand videregående skole, 
hvor det ble en felles matopplevelse for alle.  
Utdeling av matpakke og gratis frokost var noe av det Frivilligsentralen bisto med. Totalt administrerte 
Frivilligsentralen 75 frivillige denne dagen, og det var flere som deltok i forberedelsene.   
 
Stomperuds 75- årsmarkering 
Frivilligsentralen deltok både i planlegging og gjennomføring av arrangementet. 
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3. Regnskap 2012 – Budsjett 2013 
 
 

Regnskap pr. 31.12.2012

RESULTAT

Regnskap Budsjett

2 012 2 013

Inntekter

Tilskudd Sørum Kommune 500 000 500 000

Tilskudd Kulturdep. 300 000 300 000

Tilskudd Blaker Sparebank 50 000

Annen inntekt

Renteinntekter 5 065

Sum inntekter 855 065 800 000

Kostnader

Personalkostnader 465 780 491 518

Drift (husleie, forsikringer, øvrig admin) 203 780 194 000

Aktivitet 99 702 300 000

Sum kostnader 769 262 985 518

Resultat 85 803 -185 518

 
 
 
BALANSE

Regnskap

2 012

Eiendeler

Fordringer 0

Bankinnskudd drift 798 144

Bankinnskudd skattetrekk 14 118

Sum eiendeler 812 262

Gjeld og egenkapital

Egenkapital pr. 1.1. 623 826

Resultat hittil i år 85 803

Sum egenkapital 709 628

Leverandørgjeld 36 203

Skyldig skattetrekk 14 118

Skyldig arbeidsgiveravgift 9 257

Påløpt arbeidsgiveravgift 5 316

Påløpt feriepenger 37 740

Sum gjeld 102 634

Sum gjeld og egenkapital 812 262

Blaker, 19. januar 2013

Sverre Ingjer

Blaker Regnskapskontor A/S
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4. Handlingsplan 2013 
 
Sørum Frivilligsentrals visjon og mål er: 

1) å stimulere til mer aktivitet innenfor eksisterende lag og foreninger, samt legge til rette for å 
etablere nye aktiviteter 

2) å yte assistanse, hjelp eller støtte til personer i kommunen som har uttrykte behov/ ønsker 
3) å stimulere og rekruttere grupper og enkeltpersoner til frivillig innsats 

 
 
Aktiviteter/prosjekter i 2013: 
Erfaringen fra 2012 tilsier at det bør avsettes tid til å gjennomføre aktiviteter basert på initiativ som 
kommer fra enkeltpersoner, lag/foreninger og Sørum kommune.  
 
I tillegg foreslår styret at det i 2013 planlegges oppfølging og videreutvikling av allerede igangsatte 
aktiviteter/prosjekter. Disse er følgende: 
  

 Matombringing 

 Formidling av besøks- og følgetjenester 

 Snørydding/gressklipping (prøveprosjekt er igangsatt) 

 Strøtjeneste 

 Hjelpetiltak i forbindelse med julen 

 Hjemmebakst er best 

 Opplevelseskortet 

 Overta koordineringsansvar for natteravner 

 Seniorkafé 

 Boccia 

 Kurs i seniorplanlegging er planlagt men ikke gjennomført 

 Sørumlekene for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 "Ved som varmer" 

 Lese / lyttevenn 

 Selvhjelpsgrupper 

 Samarbeid med ungdomsskolene om valgfag 

 Delta i Sørum kommunes frivilligstrategi og gjennomføre noen av prosjektene som kommer opp 

 Delta i prosjektgruppe for feiring av Bingsfosshallens 10-års jubileum. 
 

 
Styret vil gjennomføre regelmessige møter med politisk ledelse, rådmann og øvrig relevant ledelse fra 
kommuneadministrasjonen. 
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5. Fastsettelse av medlemskontingent 
 
Styrets forslag: 
 
Medlemskontingent for lag og foreninger: kr 0 pr år 
Medlemskontingent for personlige medlemmer:  kr 100 pr år 
 
Lag og foreninger utøver sitt medlemskap ved å stille på årsmøtene. 
Enkeltpersoner blir medlemmer etter aktivt å ha registrert seg som medlem hos daglig leder 
 
 

6. Innkomne forslag 
 

Ingen 
 
 
 

7. Valg 
 
Forslag til styrets sammensetning for 2013 blir presentert på årsmøtet. 


