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Årsberetning 2017 

Hol Frivilligsentral 

 

 

Frivilligsentralens styre og daglig leder 

Følgende styre ble valgt på årsmøtet 23.03.17: 
 Dagfinn Tvedt, senere konstituert styreleder 
 Børre Evensen 
 Ellen Mørk 
 Liselott Larsgard, varamedlem 
 Nils Thorsrud, varamedlem 

 
Daglig leder, Marlene Brusletten, ble tilbudt stillingen i april 2017 og startet i stillingen 
14.08.17. I løpet av de drøye fire månedene frem mot nyttår ble følgende gjennomført. 
 

Kontakt- og møtevirksomhet 

Styremøter:  

Det ble gjennomført styremøter 18.09, 04.10, 26.10, 08.11 og 04.12.  
Det skrives referat fra styremøtene som arkiveres i kommunens arkivsystem 360. 

Samarbeidsmøter:  

28.08: møte med leder for Frisklivssentralen. 
28.08: deltakelse på avdelingsledermøte til helse- og omsorgsetaten. 
31.08: møte med leder på servicetorget. 
07.09:  samarbeidsmøte mellom kommunen og styret med bl.a. ordfører og rådmann. 
02/03.10: møter med daglig leder for Velferdssentrene. 
18.10:  møte mellom representanter fra styret og rådmannen. 
21.10:  møte med Selvhjelp Norge. 
23.10:  møte med lederen av Eldrerådet. 
08.11:  deltakelse på feiring av 10 års jubileum for Hol demensforening. 
12.12:  møte med rådmannen. 
12.12:  møte med rådgiver/saksbehandler helse og sosial. 
13.12:  møte med helsesøster ang. Besøksbaby-aktivitet. 
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Informasjonsmøter: 

04.09:  Hol 60 pluss styremøte: informasjons- og samarbeidsmøte. 
31.10:  åpent informasjons- og samarbeidsmøte kalt “Frivilligsentralen møter frivilligheten”. I 

overkant av 50 møtedeltakere. Det ble sendt ut invitasjon til enkelte lag og foreninger i 
kommunen, samt åpen invitasjon til alle interesserte via Hallingdølen, kommunens 
hjemmeside, facebookside og Frivilligsentralens egne medier. 

21.11:  deltakelse og presentasjon av Frivilligsentralen på Hol 60 pluss sitt medlemsmøte. 
23.11:  åpent informasjons- og samarbeidsmøte i Hovet i samarbeid med Hovet biblioteks 

venneforening. Ca. 10 møtedeltakere. Det var laget plakater som ble hengt opp i Hovet, 
samt at arrangementet ble markedsført på Facebook. 
 

Erfaringsutveksling og nettverksarbeid 

Det ble også gjennomført møter med Ål Frivilligsentral, Flå Frivilligsentral, Hole Frivilligsentral 
og Hemsedal Frivilligsentral. Daglig leder meldte Hol Frivilligsentral inn i 
interesseorganisasjonen Norges Frivilligsentraler og deltar i et nettverk i Øvre Buskerud. I den 
anledning har vi vært på møte på Ringerike Frivilligsentral. Det er altså opprettet kontakt med 
andre daglige ledere av frivilligsentraler i Hallingdal og i fylket. 
 

Kompetanseheving og utvikling 

Daglig leder meldte seg på en videreutdanning kalt “Frivillighetskoordinering - eldreomsorg” i 
regi av Verdighetssenteret i Oslo. Dette etter anbefaling av daglig leder ved Ål Frivilligsentral, 
og etter godkjenning av rådmann som var nærmeste leder. I løpet av 2017 gjennomføres en 
utdanningssamling 17-19 oktober. 
05.12 deltar daglig leder på Frivillighetsdagen i regi av Frivillighet Norge i Oslo. 
07.12 deltar daglig leder på Frivillighetskonferansen i regi av KS i Oslo. 
16.11 deltar daglig leder på Helse og omsorgskonferansen som fant sted på Geilo. 
 

Markedskommunikasjon 

Det ble brukt mye tid på markedskommunikasjon høsten/vinteren 2017. Vi måtte finne ut 
hvordan vi skulle formidle hva en frivilligsentral er, og hvordan vi ville bli oppfattet lokalt. I den 
anledning startet vi med å kjøpe en profilpakke utviklet for Norges Frivilligsentraler. Her fikk vi 
tilgang på logo og noen andre grafiske elementer.  

Nettsider og sosiale medier  

Nettsider ble utarbeidet; domene kjøpt, plattform og grafiske løsninger valgt og tekster til sider 
skrevet. Nettstedet holfrivilligsentral.no ble publisert i løpet av uke 38. Det ble også utarbeidet 
en informasjonsfolder som ble delt ut til alle husstander i Hol kommune av Hol 60 pluss i uke 42. 
I tillegg til informasjon via disse kanalene opprettet vi også en egen Facebookside, 
https://www.facebook.com/holfrivilligsentral/, og en Instagramprofil 
https://www.instagram.com/holfrivilligsentral/.  

 

 

https://holfrivilligsentral.no/
https://www.facebook.com/holfrivilligsentral/
https://www.instagram.com/holfrivilligsentral/
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Google 

Alle medier linker/er knyttet til hverandre. Hol Frivilligsentral registrerte seg som bedrift på 
Google og fikk indeksert nettsidene vi hadde laget. På den måten ble vi synlige i søk, og brukere 
fikk tilgang til åpningstider, nettsider, adresse og annen kontaktinformasjon. 

Frivillig.no  

Hol Frivilligsentral registrerte seg som en organisasjon på nettsiden Frivillig.no, 

https://frivillig.no/holfrivilligsentral. Frivillig.no er en oppslagstavle for frivillige oppdrag. Siden 
skal gjøre det enklere for frivillige organisasjoner å finne folk og enklere for folk å finne frivillige 
oppdrag, og er utviklet av Frivillighet Norge. Vi la ut 3 oppdrag på denne plattformen i 2017. 

Aktivitetskalendere 

Det ble utarbeidet en digital offentlig tilgjengelig kalender for Hol Frivilligsentral, og en kalender 
som vi har kalt “Frivillige aktiviteter i Hol kommune”. Her skal alle frivillige organisasjoner kunne 
registrere sine aktiviteter i en felles kalender. Forslaget kom på samarbeidsmøtet 31.10. 

Diverse 

Informasjon om Frivilligsentralen ble skrevet og publisert på kommunens nettsider: 
http://www.hol.kommune.no/kultur-og-fritid/frivilligsentralen/. Informasjon om Hol 
Frivilligsentral ble gitt til relevante aktører, og det ble produserte plakater med informasjon og 
åpningstider. Etter oppfordring fra Facebook-gruppen “Framtid i Hol” fikk vi anledning til å delta 
med innlegg om Frivilligsentralen i den digital adventskalenderen deres.  
Vi laget en roll-up, og stod på stand på Handelslaget den 14.12. 
 

Budsjett og regnskap  

Budsjettet for 2017 er på 800 000 kr. Regnskapet for 2017 viser et forbruk på 322 352,09 kr. 
Grunnen til at resultatet ligger så langt fra budsjettet handler om at daglig leder ikke tiltrådte 
stillingen for i midten av august, og at det var budsjettert med lønn for hele året. Postene med de 
høyeste driftsutgiftene var kjøp av inventar og utstyr, opplæring og skyss- og kostgodtgjørelse.  
 
Det ble utarbeidet budsjett for 2018 i august som økte driftsutgiftene fra 50 000 kr i budsjettet 
for 2017, til 210 000 kr i 2018. Det er en økning på 160 000 kr. Økningen skyldes bl.a. et lavt 
budsjett til driftsutgifter i 2017, samt at vi er i en oppstartsperiode og har ikke fast lokalitet, 
inventar, utstyr o.l. som er nødvendig. 
365 000 kr ble gitt fra Kulturdepartementet til Hol kommune som et tilskudd til 
Frivilligsentralen. I 2018 økes dette tilskuddet med 38 000 kr, noe som reduserer den reelle 
utgiftsøkningen i 2018 fra 160 000 kr til 122 000 kr.  
 

Aktiviteter 

Samarbeid om nettbrett-hjelp  

28. og 30. november og 5. og 7. desember var det brukerstøtte for de som trengte nettbrett-
hjelp på Geilo Bibliotek. Det ble gjennomført som et åpent tilbud etter kurs i 

https://frivillig.no/holfrivilligsentral
http://www.hol.kommune.no/kultur-og-fritid/frivilligsentralen/
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nettbrett/smarttelefon i regi av Hol 60 pluss den 22. og 23. november og var et samarbeid 
mellom Hol 60 pluss og Frivilligsentralen.  

Besøksbaby 

28.11 kontaktet to engasjerte innbyggere Frivilligsentralen etter å ha hørt om “Besøksbaby” i 
nyhetene i forbindelse med Frivillighetsdagen 5. desember. Frivilligsentralen innledet et 
samarbeid med Høgehaug Bo- og behandlingssenter og Geilo helsestasjon om å opprette en slik 
aktivitet på nyåret. Aktiviteten ble planlagt og det ble invitert til et møte 17.01.18. Annonseres 
på Facebook og ved hjelp av plakater. 

Dataklubben 

Det planlegges et digitalt veiledningstilbud for personer i kommunen med lav digital 
kompetanse, Dataklubben. Prosjektskisse utvikles, hvor bl.a. behov, mål, datoer, innhold, 
aktiviteter og de frivilliges involvering i prosjektet beskrives. Vi rekrutterer frivillige, utarbeider 
informasjon om prosjektet og åpner opp for påmelding 1. desember med en maksgrense på 15 
deltakere. Det deles ut flyere på stand 14.12, og plakater henges opp før jul. Informasjon om 
tilbudet deles via kommunens Facebookside, med servicetorget og medlemmene i Hol 60 pluss. 
Dataklubben blir fulltegnet 5. januar 2018. 

Grøtlaging i Geilo barnehage 

Vi registrerer oppdrag på frivillig.no etter forespørsel fra Geilo barnehage. De ønsker seg en 
eller flere personer som kan hjelpe til med å lage og servere grøt i barnehagen. Barnehagen 
hadde tilbud om grøt til frokost to dager i uken fra før, men ønsket flere dager med frokost for 
barna. Vi bidrar med en frivillig “grøtgeneral” før jul. 

Snølegging for Geilo IL 

Vi deler en forespørsel på Facebook fra Geilo IL som trenger hjelp til snølegging. Dette 
resulterer, så vidt oss bekjent, i en frivillig hjelper. 
 

Administrasjon 

I tillegg til løpende administrative oppgaver, har vi hatt ekstra oppgaver knyttet til oppstarten.  
Vi skaffet oss en oversikt over lag og foreninger i kommunen i forbindelse med informasjon og 
samarbeidsmøtet 31.10, og utarbeidet diverse skjema til utfylling. Bl.a. innmeldingsskjema, 
skjema for taushetserklæring og kjøregodtgjøring. Vi rapporterte til Kulturdepartementet på 
tilskuddsmidler. 

Plassering 

Daglig leder startet arbeidet fra kommunehuset, og flyttet midlertidig til “seminarrommet” på 
Geilo bibliotek 09.10. Det ble bestemt at dette skulle være Frivilligsentralens kontor frem til 
nyåret hvor man skulle se på ny plassering inne på biblioteket. 

Søknader om støtte 

I forbindelse med utarbeiding av Dataklubben sendes det søknad til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet om tilskudd til utvikling av kommunalt veiledningstilbud innen 
digital kompetanse. Vi fikk avslag. Det sendes forespørsel om sponsing av digitalt utstyr til 
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Power Geilo og Elkjøp Ål. Vi får ikke svar fra Power Geilo. Elkjøp Ål gir tilbakemelding om at de 
ikke har anledning til å støtte oss, men synes tiltaket er godt så de legger inn en søknad for oss 
sentralt. Vi søker også Sparebankstiftelsen Hallingdal om midler til utstyr. De støtter oss med 10 
000 kr og vi kjøper projektor, lerret, nettbrett og en chromecast. 
 

Ny organisering 

Helt på tampen av året omorganiseres Frivilligsentralen fra å være organisert direkte under 
rådmannen, til å inngå i den nye avdelingen kalt “Fellestjenester”. 
 
Vi har 9 registrerte frivillige per 2017, og 33 frivillige timer.  


