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Konstituering 
 

1.1 Registrering av stemmeberettigede 

 
Stemmeberettigede på årsmøtet er: 
 

 Styrets medlemmer 
 Alle lag og foreninger registrert i Sørum har én 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 møter på årsmøtet med talerett. 

1.2 Godkjenning av innkalling  

 
Innkallingen er foretatt via: 
 

 Utsendelse av e-post til lag og foreninger i Sørum 
 SMS til kontaktpersoner i lag & foreninger  
 Facebook 
 Kunngjøring i lokalpresse 

1.3 Godkjenning av saksliste 

 
Se side 2 og 3 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 2014 
 
Styret har hatt følgende sammensetning: 
 

Navn Organisasjon 

Svein Engen Sørumsand Rotaryklubb 

Ivar Egeberg Valgt av kommunestyret 

Hildur Roll-Hansen Folkeakademiet Sørum 

Inger Marie Hattrem  Frogner IL 

Tron Svenke Lions Club Sørum Vest 

Odd Sars-Olsen  Valgt av kommunestyret 

Hans Marius Johnsen Sørumsand Rotaryklubb 

  

Varamedlemmer  

Harald Otnes Medlem Sørum Frivilligsentral  

Liv Buseth  Frogner Sanitetsforening 

Mona Mangen Valgt av kommunestyret 

Marianne Grimstad Hansen (jan - sept)  

Gina Haugland Nordin (sept - des) Valgt av kommunestyret 

  

Valgkomité  

Harald Stokstad KFUK/KFUM speidere 

Kjell Huldby Frogner IL 

Ragnhild Nysted Lions Club Romerike Skanse 

Varamedlem  

Kjellrun Ulven Woxen Sørum Bygdekvinnelag 

 
Styret har i året gjennomført 9 styremøter. Det ble behandlet i alt 15 saker.  
 

Forankring  
Sørum Frivilligsentral arbeider i henhold til de mål og verdier som er nedfelt i Kulturdepartementets 
mål og strategier og den lovnormen som er vedtatt for virksomhetene i Norges Frivilligsentraler med 
statens retningslinjer. Sørum Frivilligsentral arbeider i henhold til egne vedtekter, handlingsplan og 
styrets vedtak. Sørum Frivilligsentral er en egen organisasjon registrert i Brønnøysundregisteret. 
Økonomien til sentralen er basert på tilskudd fra Kulturdepartementet og fra Sørum kommune. 
 
Sørum Frivilligsentral 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 2014 koordinert ulike 
prosjekter og arrangementer. Frivilligsentralen har god oversikt over organisasjoner og aktiviteter i 
nærmiljøet og ønsker å fremme frivillighet generelt og dermed bidra til en positiv utvikling av 
nærmiljøet.  
 
Daglig leder Mette H. Flaen er ansatt i 100 % stilling. 

2.1 Kompetanseheving  

Det brukes jevnlig tid på temaet FRIVILLIGHET. Daglig leder har gjennom 2014 studert flere 
rapporter som omhandler temaet. 
 
I tillegg har daglig leder deltatt på følgende: 
 
Kurs: 

 Rekrutteringskurs i regi av Frivillighet Norge 
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Konferanser: 

 Kulturdepartementet for Frivilligsentralene 
 Helsedepartementet: Psykisk helse og aktivitet 
 Kommunenes sentralforbund: Frivillighet på dagsorden 
 Gjensidigestiftelsens konferanse 
 Arbeidslag i Sørum kommune 

 
Nettverk og regionkonferanse 
Daglig leder har deltatt i nettverk for daglige ledere, et forum for daglige ledere i regionen - i alt 4 
møter. Sentralene i vårt nettverk er: Skedsmo/Skedsmokorset, Aurskog-Høland, Ullensaker, 
Eidsvoll, Nes, Fet, Rælingen, Lørenskog. 
 
Informasjon/markedsføring 
Sørum Frivilligsentral har deltatt i arbeidsgrupper som arbeidet med utbedringer av kommunens 
hjemmeside/lag og foreninger. Deltatt i oppdatering av kontaktinformasjon.  
 
Videre er det utarbeidet mal for en portal/frivilligportal som kan brukes av alle lag og foreninger. 
Nettsiden www.sorum.frivilligsentral.no ble oppgradert i slutten av 2013 og januar 2014. Om lag 510 
personer følger Sørum Frivilligsentrals Facebooksider. Mange aktiviteter har fått omtale og er blitt 
markedsført i lokal presse (Indre Akershus Blad og Romerikes Blad). 
 
Daglig leder har også i år blitt invitert til lag og foreninger for å holde foredrag om Frivilligsentralen  
eller om utviklingstrender i frivilligheten.  
 
Administrasjon  
Det har vært arbeidet med å få til et online booking system som et ledd i å kvalitet sikre og å 
effektivisere kommunikasjonen. I første rekke var denne tiltenkt frivillige tilknyttet SF, men på sikt 
også som tilbud til andre lag og foreninger i Sørum. Flere løsninger har blitt testet, blant annet for 
Natteravnene. Man kan selv sette seg opp på ledige «vakter» og bli varslet på SMS med mer. Det 
krever imidlertid tid til å sette seg inn i løsningene og har ikke vært videre prioritert i 2014. 

Møteplass  
Frivilligtreffene er et forum der frivillige kan bli bedre kjent, kan ta opp temaer og får mulighet til 
utveksling av erfaringer – og også kan ha det sosialt og hyggelig. Treffene er fredager på Sørum 
sykehjem. 
 
Det er i tillegg opprettet et svømmetilbud som frivillige tilknyttet SF kan benytte seg av gratis og 
ukentlig. 

2.2 Arbeidslag i Sørum kommune 

Det er gledelig å erfare at Frivilligsentralen blir ”tatt med på laget” der tanker om frivillighet og 
samarbeid med kommunen skal fremmes. Daglig leder har i 2014 deltatt fast i to arbeidslag i regi av 
Sørum kommune.  
 
Frivilligsentralen har deltatt på møter angående en 4-årig prosjektplan som betyr et samarbeid 
mellom kommunens SFO, tjenesteområde utdanning, Kulturskolen, Frivilligsentralen og frivilligheten 
innen idrett/kultur. Frivilligsentralen har innhentet relevant informasjon for prosjektet, samt deltatt i 
utarbeiding av et dokument med anbefalinger som er sendt rådmannen. Det har i den forbindelse 
blitt opprettet samarbeid med Haugtun skole / SFO. 
 
Det arbeides etter en modell fra Asker, hvor frivillige lag og organisasjoner, foreldre, ungdom, og 
unge mentorer fra 5 - 7 klasse bidrar til økt aktivitet ved SFO. Prosjektgruppen utarbeidet forslag til 
en evt. oppstart for prosjektet i Sørum.  
 

http://www.sorum.frivilligsentral.no/
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I tillegg til dette arbeidet har daglig leder også deltatt i arbeidslaget for Sørumlekene. 

2.3 Sørumlekene  

Aktivitetsdager for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet er videreført fra 2013, og det 
ble planlagt og gjennomført 3 arrangementer for gruppen i 2014. Det er opprettet eget arbeidslag i 
Sørum kommune, der leder av Sørum Frivilligsentral er representert. 
 
Omfanget og tilbudene under Sørumlekene har hatt en tilfredsstillende progresjon. Det er ca. 50 
utøvere som stiller på de tre aktivitetene pr år. Dette er i tråd med målsettingen til arbeidslaget. 
 
Ved siste arrangement deltok det flere frivillige funksjonærer, de fleste fra Frogner Sanitetsforening, 
Frogner Pensjonistforening og Rotary. I tillegg ble det opprettet et samarbeid med elever fra Melvold 
ungdomsskole. Elevene som deltok, bidro til et flott arrangement, både som funksjonærer og som 
motivatorer for utøverne.  

2.4 Matombringing  

Totalt er det registrert ca. 47 matombringere/hjelpere. Det kjøres ut mat tre ganger pr uke, inndelt i 
tre ruter: Blaker– Sørumsand – Sørum/ Frogner. 
 
Det er avholdt møte med kommunalsjef Bård Gjestvang som informerte om en utredning som er 
foretatt i forbindelse med tjenesten i Sørum kommune. Dette vil på sikt medføre endringer i dagens 
tjeneste.  
 
Det er utarbeidet gode rutiner for ordningen, og det er god stabilitet i gruppen av matombringere. 
Rekrutteringen er tilfredsstillende, mye takket være at matombringere på de ulike rutene selv 
rekrutterer nye matombringere. 
 
Ordningen fungerer fint og er godt likt både av mottakere og matombringere. 

2.5 Opplevelseskortet 2014 

Opplevelseskortet er et kort for barn og unge som gir gratis adgang til utvalgte kulturaktiviteter. Det 
er levert ut 55 opplevelseskort til barn/unge i Sørum i 2014. Valget av mottakerne av kortet er det 
NAV Sørum som har ansvar for. Kortet gjelder for mottakeren og en ledsager.  
 
Målet for 2014 var at prosjektet videreføres og utvides til også å gjelde fritidsaktiviteter. Det ble i den 
forbindelse innført som rutine at kortet deles ut gjennom Frivilligsentralen. Alle kortbrukere (med 
foresatte) er kontaktet og innkalt til personlig samtale rundt tilbudene og videre bruk av kortet. 
Gjennom samtalene har også fritidsaktiviteter vært tema. 

2.6 Lyttevenn  

Prosjektet startet ved Haugtun skole og er i dag ytterligere representert ved Frogner og Sørumsand 
barneskoler. Det er 19 lyttevenner som deltar i to timer hver uke, slik at denne gruppen i dag utgjør 
over et årsverk. Det er ca. 200 elever som ukentlig leser med lyttevenner i Sørum.  
 
Lyttevennordningen er et stort prosjekt. Det har i hele høst vært arbeidet med å utvikle rammer for 
ordningen basert på erfaringer som er gjort. Det er god stabilitet i lyttevenngruppen, og tilbudet er til 
stor glede for elevene som mottar tilbudet. Det er også positive tilbakemeldinger fra skolene. Det 
arbeides kontinuerlig med rekruttering av lyttevenner, og det har i den forbindelse blitt produsert 
egne brosyrer til hver ordning. Det er mottatt henvendelse fra andre skoler i Sørum som er 
interessert i et slikt tilbud ved sin skole samt fra andre Frivilligsentraler på Romerike som vurderer å 
iverksette lyttevennordning. 
 
Tilbakemeldingene fra lyttevennene er meget positive. 
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2.7 Utlevering av matesker til jul  

For tredje år på rad har Lions Club Sørum Vest hatt samarbeid med Sørum Frivilligsentral 
vedrørende utdeling av matesker. 80 matesker ble delt ut til familier som trengte litt ekstra i jula. 
 
Sørum Frivilligsentrals bidrag er først og fremst å koordinere kontakt inn mot det offentlige. Samtlige 
av mateskene som ble delt ut i år, ble formidlet gjennom det tverrfaglige samarbeidet med 
virksomhetene i Sørum kommune. Det gikk i tillegg tilbud til mottakere av Opplevelseskortet. 
 
Det er utarbeidet administrative ordninger og rutiner som et ledd i samarbeidet med virksomheter i 
Sørum kommune. Det er imidlertid flere virksomheter som trenger mer informasjon om prosjektet, 
slik at de kan tilrettelegge på best mulig måte i sin virksomhet. 
 
Dette tiltaket har mobilisert mange frivillige i lag og foreninger i Sørum. Følgende foreninger fra 
Sørum deltok: Lions Club Sørum Vest, Lions Club Sørumsand, Lions Club Romerike Skanse, 
Frogner Sanitetsforening og Sørumsand Sanitetsforening. 
 
Det er mange positive tilbakemeldinger, både fra frivillige som bisto med utkjøring, fra mottakere og 
fra samarbeidspartnere i Sørum kommune. Oppgavene føles meningsfylt for de frivillige som deltar 
og det er mulighet til å involvere enda flere gjennom baking av kaker og andre tiltak i forbindelse 
med prosjektet.  

2.8 Leksehjelp fremmedspråklige elever 

Målsettingen er å gi målgruppen et tilbud om leksehjelp for å fremme faglig og sosial utvikling. 
Ansatt ved Voksenopplæringen holder undervisning/samtaler. Det er mellom 6-8 deltakere som 
deltar. Tilbudet gis to ettermiddager i uken. Det er satt av 2 timer pr. ettermiddag, der det også 
vektlegges sosialt fellesskap med andre.  
 
SF stiller med lokale, ellers er gruppen selvgående. 

2.9 Med hjerte for Sørum/Suppestasjon  

Samarbeidet mellom Frivilligsentralen, Flerkulturell Møteplass og Voksenopplæringen i Sørum (VIS) 
om å etablere suppestasjon/møteplass i stasjonslokalet til Tertitten en lørdag i måneden, startet 
høsten 2013 og er fremdeles i planleggingsstadiet. 
 
Dette er et integreringstiltak der frivillige lag og foreninger kan delta som ansvarlige for hver sin 
suppelørdag. «Profesjonelle» suppekokere lager supper fra mange land i samarbeid med lag og 
foreninger i Sørum. 
 
Det er i februar 2015 inngått partnerskapsavtale med en organisasjon som koordinerer videre arbeid 
i prosjektet.  

2.10 Besøkshund 

Sørum Hundeklubb gjennomførte kurs 24.-25. mai. Etter avtaler med den enkelte hundeeier er 
fordelingen er som følger: 
 

 Blaker aldershjem: Besøkshund ukentlig (to hundeekvipasjer fordelt annen hver uke) har 
hatt oppstart. 

 Sørum Sykehjem: Besøkshund annenhver uke (to hundeekvipasjer i oppstart) starter etter 
høstferien.  

 Sørvald bo og behandlingsenter: Én besøkshund annenhver uke som har startet. 
 
Det har vist seg utfordrende å fordele ekvipasjene innenfor ønsket område på grunn av regelverk 
eller andre begrensninger i institusjonen. 
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2.11 Melvold ungdomsskole / frivillighet som valgfag 2016 

 
Gjøre noe for andre 
I møte med rektor og elevrådet har daglig leder for SF presentert en modell for frivillighet som 
valgfag. Modellen baserer seg på en teoridel hvor elevene skal erverve seg kunnskap om hva 
frivillighet er, utviklingstrekk i frivillighet, frivillighet i Sørum og hvordan det er å være frivillig i Sørum 
Frivilligsentral. Forslaget går videre ut på at hovedvekten av valgfaget utøves etter ordinær skoletid.  
 
Når eleven har gjennomført avtalt timetall, mottar vedkommende et FRIVILLIGBEVIS. Dette er et 
bevis som vil ha stor betydning når søker på jobb etc. Frivilligbeviset underskrives av ordfører. 
 
Dette forberedende arbeidet er også en satsning på å forsøke og etablere UNG FRIVILLIG i Sørum.  

2.12 Med hjerte for Sørum / Gledespatruljen Sørum sykehjem  

 
Det vil hver 14.dag være grupper med frivillige som skaper glede og oppmerksomhet av forskjellig 
slag på Sørum Sykehjem. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Sørumsand Sanitetsforening, 
NAV og elever på Bingsfoss ungdomsskole. Elevene som melder seg som frivillig til Gledespatrujlen 
vil gjennomgå kurs før oppstart. 
 
Det gis også tilbud til elever ved Voksenopplæringen i Sørum (VIS )og dette vil også kunne fungere 
som integreringsprosjekt. 
 
Det har i 2014 vært arbeidet med prosjektplanlegging og det er kun få formaliteter som gjenstår før 
dette er klart for oppstart. 

2.13 Natteravner  

Ordningen er etablert på Frogner og på Sørumsand. Det har imidlertid gjennom 2013 og deler av 
2014 kommet tilbakemeldinger på at det ikke oppleves som nyttig «å ravne», da det ikke er aktivitet 
i sentrum. Det er derfor kun ravnet i deler av 2014.  

2.14 Diverse oppdrag, snørydding/gressklipping etc. 

Som en prøveordning ble det i 2013 inngått partnerskapsavtale med Sørumsand Idrettsforening 
(SIF), der G16 Fotball fikk ansvar for å utføre tjenesten. Definisjon av partnerskapsavtale: Gjensidig 
forpliktende samarbeidsavtale, der den ene parten (forening/lag) får en godtgjørelse fra 
Frivilligsentralen for å utføre en avtalt tjeneste.  
 
SIF rapporterer at deres spillere og foresatte har opplevd samarbeidet som positivt og et viktig 
samfunnsengasjement. 
 
Det er imidlertid utfordrende med rekruttering av tilstrekkelige ressurser til praktisk bistand, og det 
har vært nødvendig å vurdere alternative løsninger. Det er i den forbindelse opprettet samarbeid 
med Norasonde som er en arbeidsmarkedsbedrift. De vil i første omgang bistå med 
ledsagertjenester og innkjøp. 
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3 Regnskap for 2014 - Budsjett for 2015 
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4 Handlingsplan 2015 
 

4.1 Visjon og verdigrunnlag 

Sørum Frivilligsentral sin visjon er at det skal være lett å være frivillig i Sørum. Tilrettelegging og 
anerkjennelse skal baseres på felles grunnleggende verdier og styrende prinsipper. 

 
Sørum Frivilligsentral legger følgende verdier til grunn for sitt samarbeid med frivilligheten: 
 

 Frivillig arbeid og aktivitet bidrar til å gjøre Sørum til et bedre sted å bo. 
 

 Frivillig arbeid og aktivitet gir det enkelte mennesket mulighet til personlig utfoldelse, sosial 
kontakt, til å ta sosialt ansvar og utøve medmenneskelighet. 

 
 Frivillig arbeid og aktivitet bidrar til å styrke lokal tilhørighet, lokal identitet, engasjement og 

fellesskap. 
 

 Frivillig arbeid og aktivitet som supplement til kommunale omsorgstjenester gir økt kvalitet 
på tjenestene og økt livskvalitet for brukerne. 

 

4.2 Sørum Frivilligsentrals mål 

 
1. Stimulere til mer aktivitet innenfor eksisterende lag og foreninger samt legge til rette for å 

etablere nye aktiviteter. 

 
2. Samarbeide med lag og foreninger om inkluderingstiltak for innvandrere og flyktninger. 

 

3. Stimulere, rekruttere og koordinere grupper og enkeltpersoner til frivillig innsats. 
 
1. Stimulere til mer aktivitet innenfor eksisterende lag og foreninger samt legge til rette for å 
etablere nye aktiviteter 

 
Sørum Frivilligsentral skal være en støtte for frivillige organisasjoners arbeid. Vi har blant annet 
følgende tilbud:  

 Informasjon og veiledning. Vi kan gi informasjon og veiledning til både nye og etablerte 
organisasjoner. Det kan være spørsmål om frivillighetsutvikling, frivillighetsarbeid i 
kommunen, utlån av lokaler, etablering m.m.  

 Koordinering. Frivillige organisasjoner har mye kunnskap og erfaring innen sine 
interesseområder. Vi har oversikt over organisasjoner innen det humanitære og sosiale 
feltet. Vi kan knytte kontakt mellom frivillige organisasjoner og offentlige tjenestesteder og 
ellers være en støtte i ulike samarbeidsprosjekter. 

 Samarbeid. Sørum Frivilligsentral samarbeider med organisasjoner om prosjekter og 
aktiviteter.  

 Pedagogisk ressurs. Læring og kompetanseutvikling er viktig for frivillige organisasjoner. 
Sørum Frivilligsentral planlegger ulike tilbud om kurs til organisasjonene.  

 Utlån- «Jeg er tilhenger av deg». Lag og foreninger tilknyttet «Med hjerte for Sørum» kan 
fritt låne tilhengerne med utsyr til aktiviteter og arrangementer som medfører aktivitet utover 
klubben/foreningens egne medlemmer.  
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2.Samarbeide med lag og foreninger om inkluderingstiltak for innvandrere og flyktninger. 
3. Stimulere, rekruttere og koordinere grupper og enkeltpersoner til frivillig innsats 
 
Erfaringen fra 2014 tilsier at det bør avsettes tid til å gjennomføre aktiviteter basert på initiativ som 
kommer fra enkeltpersoner, lag/foreninger og Sørum kommune. Sørum Frivilligsentral ønsker å 
styrke sin rolle i samarbeidsprosjekter og vil i 2015 arbeide med følgende samarbeidsprosjekter: 
 
MÅL: Innføre: «Med hjerte for Sørum» som brobyggende prosjekt mellom lag og foreninger og 
deltar og som arena for frivillige engasjerte personer i lokalbefolkningen. 
 
  

Med hjerte for Sørum: «SUPPESTASJON» 
MÅL: Gjennomføre planlagte 9 stk. servering av suppe på Tertitten i 2015. 

 
Med hjerte for Sørum: «JULEPAKKER» 
MÅL: Tettere samarbeid med virksomhetene i Sørum kommune. 
Inkludere flere lag og foreninger i arbeidet. 
  
Med hjerte for Sørum: «LYTTEVENN» 
MÅL: Lyttevennordningen videreføres ved skolene: Haugtun, Frogner og Sørumsand. 
Det opprettes lyttevennordning ved ytterligere én skole i løpet av skoleåret 2015/16. 
 
Med hjerte for Sørum: «OPPLEVELSESKORTET» 
MÅL: Tilbudet videreføres og videreutvikles.  
Tettere samarbeid med det offentlige/ NAV. 
Ordningen skal omfatte tilbud i skolens ferier. 
 

Med hjerte for Sørum: «SØRUMLEKENE» 
MÅL: Koordinere funksjonærer under Sørumlekene. 
 
UNG FRIVILLIG I SØRUM / FRIVILLIGHET SOM VALGFAG  
MÅL: Bidra til at dette innføres som valgfag i skoleåret 2015/2016/2017 i samarbeid med 
Sørum kommune samt lag og foreninger.   
Mål: Etablere Ung frivillig 
 
MATOMBRINGER  
MÅL: Videreføres  

 
Styret vil gjennomføre regelmessige møter med politisk ledelse, rådmannen 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 

Forslag til vedtektsendring årsmøte 2015. 

Forslagsstiller: Styret i Sørum Frivilligsentral foreslår følgende endring av §1, 2. og 3 avsnitt, 
og ber om tilslutning til dette ved årsmøte 2015: 

Gjeldene vedtekter: 

1. å stimulere til mer aktivitet innenfor eksisterende lag og foreninger samt legge til rette for å 

etablere nye. 

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. 

 
 
Forslag til vedtak / vedtektsendring:  

Styret foreslår at punkt en (1) og punkt tre (3) omdefineres: 

Styret foreslår at punkt to(2) strykes i sin helhet. 

 
Begrunnelse: Punkt 2 slettes  
Sørum Frivilligsentral skal i hovedsak ha som funksjon å initiere, mobilisere og samordne lokal 

frivillig innsats. Frivilligsentralen skal legge til rette for samarbeid og samhandling mellom 

enkeltpersoner, grupper, frivillige organisasjoner og kommunen.  

Styret i Sørum Frivilligsentral mener punkt 1 og 2 er retningsgivende styringspunkter for 
virksomheten. Det er samarbeid og samhandling med enkeltpersoner, grupper, samt andre frivillige 
organisasjoner som er avgjørende for de og tilbud som gis. 
  
 
Forslag til vedtekter §1 blir som følger: 

1.  Stimulere til mer aktivitet innenfor eksisterende lag og foreninger, samt legge til rette for å 

etablere nye aktiviteter. 

2. Stimulere, rekruttere og koordinere grupper og enkeltpersoner til frivillig innsats. 
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Valg 

 
 


