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Årsmelding 2019

Stiftelsen Øyer-Tretten Frivilligsentral ble opprettet 5. juni 1996.
Styret er ansvarlige for driften.

Øyer-Tretten Frivilligsentrals økonomiske grunnlag er basert på statlig og kommunalt 
tilskudd. samt bidrag fra stifterne, lag og foreninger.

Styret består av representanter fra lag og foreninger som er tilknyttet stiftelsen samt to 
representanter utnevnt av kommunestyret i Øyer Kommune. Det legges vekt på å ha representasjon 
fra forskjellige foreninger og begge kjønn fra de to soknene i bygda. Årsmøtet holdes innen utgangen 
av mars og representantene velges på årsmøtet etter forslag fra valgkomiteen.

Finansiering:
Øyer Kommune, kr 477 000,-                          
Tretten Sanitetsforening,               
Tretten Bygdekvinnelag,     
Øyer Sanitetsforening, kr 5 000,-    
LHL Øyer-Tretten, kr 5 000,-     
Øyer-Tretten Kirkelige Råd,    
Øyer/Tretten Lions Club, kr 16 000,-

Stiftere med innskutt egenkapital: a kr 100,-
Tretten Diakonutvalg
Tretten Sanitetsforening
Øyer Bygdekvinnelag
Øyer Diakonutvalg
Øyer/Tretten Lions Club
Øyer Pensjonistforening
Øyer Sanitetsforening 

Tretten- Diakonutvalg og Øyer-Diakonutvalg er gått inn i Øyer kirkelige fellesråd.

Styret
Tore Rugsveen, styreleder, Øyer-Tretten Lions Club
Olga Solberg Løvlund, styremedlem, Øyer Sanitetsforening  
Bernt Harjo, styremedlem, LHL avd Øyer-Tretten
Anne Aronsveen, politiker, Øyer kommune

Bente Holst, vara, Tretten Sanitetsforening
Dagfinn Hovland, vara, LHL Øyer-Tretten
Frode Fossbakken,ansatt i Øyer kommune er personlig vara for Anne Aaronsveen



 
  

Økonomi:
Offentlig bidrag: kr 477 000,-
Lag og foreninger i Øyer/Tretten: kr 26 000,-
Grasrotandel: kr 936,-
Tilskuddsmidler BUA: kr 388 209,-

Valgkomitè:
Eiliv Kummen, Øyer-Tretten Lions Club
Anne Berit Riisehagen Gillebo, Øyer Bygdekvinnelag 
Solveig Fossum Nymoen, Øyer-Tretten Kirkelige Råd
Ellen Kvisberg, Øyer Pensjonistforening, vara. 

Regnskap: Snøhetta Regnskap Øyer AS v/Lars Berg.
Revisjon: BDO Revisjon AS.

Ansatt:
Daglig leder i 60% stilling: Mona Svegården
BUA: 3 timer pr uke i desember 19, januar 20: Cathrine Koen

Styrearbeid:
Styret har hatt 6 styremøter og behandlet 37 saker. I tillegg har daglig leder og styreleder hatt jevnlig 
kontakt.

Daglig leder har dette året hatt fokus på:

 Sentralen sine frivillige.
 Drift av BUA.
 Registrering av de frivillige
 Opprette god dialog med våre samarbeidsparnere.
 Delta aktivt opp mot kommunen sin Frivilligmelding.
 Videreutvikle møteplassen biblioteket = Vaffelkafe første fredagen i hver mnd. 
 Samarbeid med biblioteket og flykningtjenesten 
 Delta i nettverk for daglige ledere i frivilligsentralene i Gudbrandsdalen
 Delta i nettverk for BUA ordninger i Innlandet. 

Tiltak gjennom året:

 Frivilligsentralen har flyttet ut av lokalene på Tretten bibliotek.
 Frivilligsentralen har endret sin post adresse til Hundervegen 42, Øyer bibliotek.
 Kjøpt inn bærbar pc, skriver, og mobilt nett.
 Inngått leieavtale med kommunen angående lokaler til BUA.
 Inngått leieavtale om kontorlokale i Øyer kommune.
 Skrevet en forpliktende partnerskapsavtale mellom Frivilligsentralen og Kommunen.
 Kjøpt inn nytt dataprogram for registrering av frivillige, FRIDA.

Arrangement i løpet av året:

 Deltatt på fiskedagen på Vålsjøen, BUA, juni.
 Kom deg ut dagen på Vålsjøen, BUA, september.
 Sykkeldag i Hafjell, BUA, oktober.
 Vinterdag på biblioteket i oktober, samarbeid med biblioteket og flykningtjenesten.
 Arr. Frivilliglunsj/Vaffelkafe med diverse temaer. 
 Arr. Aktivitetsvenn kurs sammen med demensforeningen i februar -2020.                                                   
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Medieomtale:

 Gudbrandsdalsradioen
 Øyermagasinet
 Klokkeklang
 Facebook

  

Aktiviteter gjennomført av frivillige:

Øyer Helsehus:
 Ullsokken strikke kafe møtes hver tirsdag på Øyer helsehus. Garnet blir 

finansiert av frivilligsentralen. 
145 par sokker, 34 luer, 8 par votter, 2 gensere og 1 ullbukse ble før jul 
levert til Frelsearmeen. 

 Furumo treff annen hver uke i forbindelse med strikkekafeen.
 Blomsterstell hver uke.
 Matutkjøring hver uke.
 Besøksvenner 
 Aktivitetsvenner

Bakketun:
 Frivillige hjelper til med trim, bingo, kaffeservering hver onsdag.
 Frivillige har hjulpet til i demensgruppe på fredager. 
 Blomsterstell hver uke. 

Utkjøring av mat:
Hver uke kjøres det ut mat fra Helsehuset til beboere som er hjemmeboende, i begge sogn. 

BUA:
 I 2019 hadde vi registrert 207 låneprofiler.
 386 utlån. 
 1616 artikler har vært lånt ut.
 BUA har hatt god hjelp av frivillige fra Lions første halvår samt hjelp til vask av lokalet av 

Sanitetsforeningen. 
 BUA har hatt stengt en uke i sommer, ellers åpent hver torsdag fra 15-18.
 Kommunen har bistått i planlegging og drift av BUA.

Andre aktiviteter:
 Frivillige har ordnet bevertning på Frivilligkafe/Vaffelkafe.
 Samarbeid med elever på U-Skolen i forbindelse med valg faget “Innsats for andre”. 
 Frivillig har snekret innventar til BUA.
 Frivillige har vært med å sørget for juletre belysning på Bakketun.
 Frivillige har vært med å løst akutte behov som hjemmetjenesten har formidlet. 
 Det har vært formidlet flere nye besøksvenner dette året.  
 Brosjyre fra BUA ble delt ut på kommunnen sin stand på Stavsmart´n.
 Skaffet frivillige til å være med på norsktrening på biblioteket i regi av Røde Kors.
 Frivilligsentralen har aktivt i samarbeid med Demensforeningen jobbet for å få 

gjennomført opplærings kurs for aktivitetsvenner. 
 Høstdugnad i “Livets Hage” ved Bakketun.
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Styret i Øyer-Tretten Frivilligsentral ser at møteplasser er viktig, de gir tilhørighet og trivsel for 
mange.

Øyer-Tretten Frivilligsentral ønsker å gi tilbud som er åpne for alle, store og små av begge kjønn, i 
Øyer og Tretten. God kontakt og medmenneskelighet er viktig i samfunnet vårt.
Vi må samarbeide for å få til et godt og trivelig miljø i nærmiljøet vårt! Felles ansvar gir felles nytte 
og hygge. Ideer om nye tiltak tas imot med takk!

Styret mener at forutsetningen for fortsatt drift av Øyer-Tretten Frivilligsentral er til stede og 
årsregnskapet vårt er avgitt under denne forutsetningen.

Takk til alle frivillige for sitt positive engasjement og bidrag!
Takk til alle våre samarbeidspartner!
Takk til Øyer kommune for tilskudd til drift som muliggjør vårt arbeid i lokalmiljøet!

Olga Solberg Løvlund, styremedlem

Bernt Harjo, styremedlem Anne Aronsveen,styremedlem
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Mona Svegården, daglig leder

Øyer februar 2020

Tore Rugsveen, styreleder


