ÅRSBERETNING 2011
Søndre land Frivilligsentral ble stiftet som en forening den 30. juli 2010. En forening er en selveiende
institusjon med medlemmer.
Følgelig har sentralen blitt ett år, og det har vært et år med utskiftninger av både medlemmer i styret
samt flere daglige ledere.
Det har vært et år med store og små utfordringer.

Styret.
Leder: Harald Amlien

Frivillig

Nestleder: Astrid Lappen

NHF

Vara: Per Lomsdal
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Odd Kåre Olsby
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Vara: Gerd Wang

Politiker

Brit Nyborg

Røde Kors

Vara: Hilda Hagberg
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Tom Jevnsveen

Politiker

Aud Sigrid Holst

Kulturetaten

Vara: Dag Johansen

Kulturetaten

I løpet av 2011 har styret holdt 10 styremøter og behandlet 74 saker.
Aud Sigrid Holst er oppnevnt som kommunens observatør til Styret.
Bjørg L. O. Østli trakk seg fra styret etter forrige årsmøte. Tom Jevnesveen tok hennes plass i styret,
det ble ikke opprettet noen vara for ham.

Lokaler.
Frivilligsentralen disponerer lokaler i Møbelveien 1 (gamle Hov Møbel). Det er lyse og trivelige
lokaler, men vi har fått tilbakemelding på at tilgjengeligheten er for dårlig. Vi har derfor jobbet med å
finne alternative lokaler.

Ansatte.
Stillingen som daglig leder ble utlyst i januar 2011. Astrid Lappen og Odd Kåre Olsby virket frem til
Anne Skaugrud ble ansatt. Hun begynte i stillingen 1. april, med permisjon fra Søndre Land kommune
i seks måneder. Dessverre valgte hun å gå tilbake i sin opprinnelige stilling. Marit Hultmann ble
ansatt i 100 % stilling fra 1. november, samt at hun virket i 40 % stilling i oktober. Hun har permisjon
fra kommunen fram til 1. mai 2012.

Økonomi:
Regnskapet er ført av Vekstra regnskap ved autorisert regnskapsfører Ingunn M. Søvik.
Regnskapet viser en samlet inntekt på kr. 602.239.- og en samlet utgift på kr. 568615.- som gir et
overskudd på kr. 33614.-. Disponering av overskuddet behandles og avgjøres av årsmøtet.

Visjon:
Frivilligsentralen skal være en møteplass og et bindeledd mellom mennesker, frivillige organisasjoner
og det offentlige, for utveksling av ubetalte tjenester i Søndre Land Kommune.

Målsetting:
Frivilligsentralen skal være aktiv formidler og koordinator av frivillig innsats og et møtested for
mennesker i hele kommunen. Det skal være et supplement til offentlige tjenester.

Aktiviteter:
I løpet av året har vi hatt følgende aktiviteter:
De faste:
Tirsdager: Tirsdagslunsj. Kjøp av lunsj for 30,- kr.
Onsdager: Landingsplassen – vaffel og kaffesalg. Mulighet for å gå kort eller lang tur først.
Vanntilvenningskurs – For få deltagere. Oppstart igjen i 2012.
Nybegynnerkurs i bridge.
Eritreisk klubb.
Torsdager: En gang pr. mnd. med Sang og bevegelse på Hovli, både Sykehjemmet og Eldresenteret.

Tirsdagslunsjen er dårlig besøkt, men vi gir tilbudet litt lenger tid. Landingsplassen på onsdager er
godt etablert og mange møter opp. Kurset i bridge ble stater opp i november med noen deltagere.

Sang og bevegelse på Hovli er et godt besøkt tilbud med mye glede og aktivitet. Eritreisk klubb
begynte med mange deltagere, men er nå lagt på is inntil videre da få møter opp.
Andre aktiviteter:
Tur til Åmot på Veståsen i Søndre Land 31. mai
Tur til Synnfjellet 31. august
Hyggekvelder for psykisk utviklingshemmede – hyggekveld 30. september og julebord 25. november.
Bilførerkurs 65 +
Førstehjelpskurs for seniorer 11. mai
Fotokurs over tre timer 12. oktober
TV- innsamlingsaksjonen 23. oktober
Eldrefest på ungdomsskolen 17. november.
Internasjonal Førjulsfest 17. desember i Festsalen i Søndre Land Rådhus
Juleallsang på Hovli 20. desember
Datakurs utsatt til 2012.
Bramat kurs – ingen påmeldte.
Skjema – hjelp etter avtale.
Frivilligsentralen organiserer også natteravnordningen på fredager.

I løpet av året har Frivilligsentralen enten alene eller sammen med andre organisasjoner og
foreninger arrangert aktiviteter. Turene var vellykket med god mat og mange fornøyde deltagere.
En vellykket eldrefest med nesten 40 deltagere ble holdt på ungdomsskolen med julemat tilberedt av
restaurant og matfag elevene i 10. klasse. Rektor leste fra Prøysen og tid til dans ble det også.
Internasjonal Førjulsfest flyttet til Rådhuset, hvor det til sammen var ca. 130 gjester og gode hjelpere.
God mat fra forskjellige land og masse flott underholdning. Juleallsang på Hovli med Wang ved
flygelet var kjempehyggelig. Bra oppmøte og mange som sang. Kveldene for de psykisk
utviklingshemmede har vært svært populære. Mat og dans fenger og over 50 brukere og ledsagere
har møtt opp begge gangene. Ellers ble bilførerkurset godt mottatt med mange påmeldte.
Førstehjelpskurset ble v/Rita Bratterud var et flott kurs, og fotokurset ble gjennomført med 4
fornøyde deltagere.

Samarbeidspartnere:
Søndre Land Kommune
Flyktningetjenesten

Handelsstanden

Hjemmetjenesten
Hovli
Kulturetaten
Lag, foreninger og enkeltpersoner
NAV
Skoleledere
Sølve A/S

Søndre Land Frivilligsentral har i 2011 deltatt i:
Nettverket for Vestoppland
Regionkonferanse for daglig ledere og styreledere for region 1
Eldres dag 30. september
Hov dagene
Jul i Søndre Land

Utfordringer i 2011 har vært:
*Få daglig ledelse på plass
*Bli nok synlige og få til et godt samarbeid med lag og foreninger
*Skape attraktive tilbud for hele kommunens innbyggere.
*Godkjente lokaliteter for sentralen

Hovedmålsettinger for kommende år:
*Å være et troverdig, effektivt og koordinerende kraftsenter som fanger opp ledige frivillige resurser
i Søndre Land
*Å være enda mer synlig overfor befolkning, lag / foreninger, private og kommunale institusjoner i
kommunen.
* Sikre driften innenfor gitte økonomiske rammer med et større budsjett og finne nye inntektskilder.
*Gi tilbud til Søndre Lands innbyggere i alle deler av kommunen..

TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT MED FRIVILLIG INNSATS TIL NYTTE OG GLEDE FOR ANDRE.

Som alltid til slutt:
Å gi litt
AV alt det
Vi selv
Har fått
Det er
Livets mening
I stort
Og smått –
Heljar Mjøen

Hov, februar 2012
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