
Årsmelding 2010. 

 

Bakgrunn. 

Etter at det har vært arbeidet i snart 10 år for å etablere frivilligsentral i Søndre Land, ga KUD i brev 
av 20/8-10 tilsagn om statstilskudd for 2010. Den positive meldingen kom først pr. mail den 2. juli. 

Søndre Land Frivilligsentral ble formelt stiftet den 30. juli 2010 som en forening. En forening er en 
selveiende institusjon med medlemmer. 

Foreningen er registrert i Enhetsregistret i Brønnøysund, med org. Nr. 995 761 564. 

Stifterne var: Søndre Land pensjonistforening, Odnes Vel, Søndre Land Røde Kors, NHF Land  

                          og Mental Helse Land. 

Frivilligsentralen ble offisielt åpnet av ordføreren den 1. november. 

 

Styret. 

Styret består av 7 medlemmer med personlig vara, vedtektene § 5., og har fra sommeren 2010 hatt 
følgende sammensetning: 

 Leder: Odd K. Olsby 

 Nestleder: Astrid Lappen                                 Vara: Per Lomsdalen 

 Jens A. Mørch                               Vigdis Wattum 

 Anne Marit Bjørnstad        Toril Slåttsveen 

 Bjørg L.O. Østli         Brit Nyborg 

 Aud Sigrid Holst        Dag Johansen 

 Tom Jevnesveen                     Gerd M. Wang 

Aud Sigrid Holst er også oppnevnt som kommunens observatør til styret.Harald Amlien har bistått 
styret. 

Lokaler. 

Frivilligsentralen holder til i Møbelvegen 1- tidligere Hov Møbel. Lokalene er svært godt egnet til 
formålet. Plassen rundt peisen har blitt et hyggelig samlingspunkt for møtene på Landingsplassen 
hver onsdag. 

Ansatte. 

Statstilskuddet forutsetter at det ansettes daglig leder i full stilling. Stillingen ble utlyst i august og det 
meldte seg fire søkere. Etter en omfattende prosess besluttet styre i møte den 4. oktober å utlyse 
stillingen på nytt. 

 

For å kunne åpne kontoret og komme i gang med aktiviteter ble Astrid Lappen og Odd K. Olsby i 
møte den 13. oktober midlertidig engasjert som daglige ledere i 50 % stilling på hver. 

Kontoret ble deretter åpnet 15. oktober. 

Ny utlysing av stillingen som daglig leder vil skje i januar 2011. 



 

Økonomi. 

I søknaden om statstilskudd er budsjettet for 2010 på totalt kr. 270.000,- Tilskuddet fra KUD skal 
primært dekke deler av lønnen til daglig leder, og forutsetter lokal medfinansiering. Den er det 
Søndre Land kommune som står for. 

I oppstartingsåret kan det brukes midler til etablering og evt. overføring til neste år. 

Se regnskapet for nærmere detaljer. 

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: 

Landingsplassen, mat og prat- onsdager kl. 1200 – 1400. 

Gå en tur. Onsdager kl. 1100. 

Alternativ jul, Fluberg forsamlingshus 17. desember. 

Førjulshjelp- enkle enkeltoppdrag. 

Skjemahjelpa – etter avtale 

Førerkortkurs 65+ - starter i januar 2011. 

Datakurs 

Bridge 

Førstehjelp for seniorer 

Bruktsalg av møbler og sportsutstyr 

Samtalekafe 

Samarbeidsgruppe for den enkelte skole 

 

 

Samarbeidspartnere: 

Hjemmetjenesten 

Skoleledere 

Sølve A/S 

Flyktningetjenesten 



Lag og foreninger og enkeltpersoner 

Søndre Land Frivilligsentral har i 2010 deltatt i: 

  *Nettverket for Vestoppland 

*Regionkonferanse for daglig ledere og styreleder for region 1 

*Eldres dag 

*Temakveld med eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

*Jul i Søndre Land 

Utfordringer i 2010 har vært: 

 Få til nødvendige godkjenninger og formaliteter i forhold til KUD og Brønnøysundregistret. 

 Få etablert foreningen og få styret på plass. 

 Få til avtale om kontorplass. 

 Få daglig ledelse på plass for å komme i gang, samt håndtere kravene til å være arbeidsgiver. 

 Få på plass nødvendig utstyr som data, telefon og kjøkken. 

 Bli mer synlig og få til et godt samarbeid med ulike lag og organisasjoner i kommunen. 

 Profilering og markedsføring av sentralen 

Hovedmålsettinger for kommende år: 

 Å være et troverdig og effektivt kraftsenter som fanger opp ledige frivillige ressurser i Søndre 
Land. 

 Å styrke samhold i nærmiljøet og bidra til en bedre hverdag gjennom å skape aktiviteter og 
møteplasser i kommunen. 

 Å synliggjøre Søndre Land Frivilligsentral overfor befolkning, lag/foreninger og private og 
offentlige institusjoner i kommunen. 

 Å få tilsatt daglig leder i 100% stilling og sikre driften innenfor gitte økonomiske rammer. 

 

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

 

En spesiell takk til: 

Rune, Hans Olav og Steinar for etableringshjelp og støtte. 

Trond- datasjef. 

Ingerid- kaffekoker 

Maxbo  Hov , Rune Lien  og Røde Kors for økonomisk støtte 

Søndre Land kommune for positiv medvirkning og økonomisk støtte. 

Alle besøkende/medvirkende 

 

 

 



Som alltid til slutt: 

Livets mening 

Å gi litt 

Av alt det 

Vi selv 

Har fått 

Det er  

Livets mening 

I stort  

Og smått— 

Heljar Mjøen 

 

Hov, januar 2011 

 

Styret. 

 

 

Odd Kåre Olsby  Astrid Lappen  Jens A Mørch  Anne Marit Bjørnstad 

 Styreleder   Nestleder   Styremedlem   Styremedlem 

 

 

Bjørg Olaussen Østli  Aud Sigrid Holst  Tom I Jevnesveen 

 Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem  

 

 


