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Årsmelding 2016 
 
Eiere:  
Åseral Husflidslag, Åseral Sogelag, Åseral Næringsråd, Åseral Bygdekvinnelag, Åseral Sokneråd, 
Åseral Bedehus, Åseral Idrettslag og DFEF Betania Åseral.  
 
Organisering:  
Åseral Frivilligsentral er fortsatt organisert som en forening, og eies av medlemsforeningene. Åseral 
kommune er med som observatør i styret, og som økonomisk støttespiller.  
 
Styret har hatt følgende medlemmer i 2016: 

Navn: Rolle: Valgt for periode: Eierforening: 

Britt Enny Haugland Styreleder 1 år: 2016 – 2017 Åseral Husflidslag 

Arna Berg Nestleder 2 år: 2016 – 2018 Åseral Sogelag 

Elling Eikerapen Styremedlem 2 år: 2016 – 2018 Åseral Næringsråd 

Jan Oddvar Lineikro Styremedlem 1 år: 2016 – 2017 Åseral Idrettslag 

Lars Magnus Reiersdal Styremedlem 1 år: 2016 – 2017 Repr. for de frivillige 

Linda Fosse 1.varameldem 1 år: 2016 – 2017 Åseral Sokneråd 

Grethe Haddeland 2.varamedlem 1 år: 2016 – 2017 DFEF Betania Åseral 

Vibeke Sandåker 3.varamedlem 1 år: 2016 – 2017 Åseral Bygdekvinnelag 

Bjarne Verdal Varamedlem 1 år: 2016 – 2017 For de frivilliges repr. 

 
Åseral Bedehus har ikke vært representert i styret i 2016. 
Styret har avholdt 4 styremøter og har behandlet 32 saker. Årsmøte ble avholdt 14.mars 2016.  
Sekretær for styret har vært daglig leder av sentralen, Lena Verdal Vittali. 
 
Stillingsressurs: 
I årsmøtet i 2016 ble det vedtatt å søke kulturdepartementet om økning av stillingsressurs fra 60% 
til 80% stilling på grunn av økende aktivitet med påfølgende arbeid og oppgaver.  
 
Frem til 2016 har det bare vært en formalitet å få på plass økt stilling så lenge kommunen 
garanterer for økonomisk støtte tilsvarende minimum 40% av det statlige tilskuddet. Våren 2016 
kom det signaler om omlegging av det statlige tilskuddet. Fra å tidligere ha blitt tildelt direkte til 
den enkelte frivilligsentral, foreslo regjerningen en endring fra 1.1.17. Denne ble vedtatt, og har 
ført til at det fra denne dato er den enkelte kommune som mottar det statlige tilskuddet, og at den 
enkelte frivilligsentral dermed må rette henvendelsen til kommunen i forhold til overføring av 
tilskuddet.  
 
På bakgrunn av dette avslo kulturdepartementet søknaden om økt tilskudd til stillingsressurs. 
Vedtaket ble påklaget, uten at det førte frem. Daglig leder jobber derfor fortsatt kun 60%. 
 
Sykefravær: 
Egenmeldt og legemeldt fravær: 0% 
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Nettverk: 
Daglig leder har deltatt i Nettverk Vest også i 2016. Det består fortsatt av daglige leder fra 
frivilligsentralene i henholdsvis Audnedal, Hægebostad, Marnardal, Søgne, Sogndalen, Lindesnes, 
Mandal, Lyngdal, Farsund, Flekkefjord og Kvinesdal. Nettverksleder har vært Jorunn Flottorp, 
Audnedal Frivilligsentral. Nettverket har hatt 5 ordinære nettverksmøter, i tillegg til studietur til 
København.  
 
Kompetanseheving: 
Det har vært lite tid og ressurser til kompetanseheving, men følgende har blitt prioritert: 

 Regionskonferansen for frivilligsentraler i region 2 i Sarpsborg 19.-20.september. Styreleder 
og daglig leder deltok.  

 Studietur til København 18.-20.april. Daglig leder deltok sammen med andre daglige ledere 
fra nettverket. Vi besøkte København kommune og frivillige organisasjoner i byen og fikk 
tips og inspirasjon til videre arbeid lokalt. Deltakerne sørget selv for program og avtaler 
under oppholdet.  

 
Økonomi:  
Frivilligsentralen ble i 2016 finansiert via midler tildelt gjennom statlig tilskudd fra 
kulturdepartementet, tilskudd fra Åseral kommune, samt tilskudd fra eierforeningene. Sentralen 
fikk også innvilget en søknad på kr 50.000 fra Helsedirektoratet gjennom satsing på møteplasser for 
eldre. Videre fikk vi reforhandlet husleieavtalen med Åseral kommune, og fikk ned leie av 
kontorplass på Minne Kultursenter fra kr 5000,- pr mnd til 3000,- pr mnd. 
 
Regnskapet viser et underskudd på i underkant av kr 40.000. Dette knyttes i hovedsak til en av de 
største satsingene våre; Prosjekt Oppas Hus Brukt og Antik. Ca 100.000kr gikk med i forbindelse 
med klargjøring av lokalet, samt innkjøp av nødvendig utstyr for å starte opp. Det forventes at 
prosjektet på sikt vil kunne gi en inntekt til sentralen, i tillegg til å dekke løpende utgifter knyttet til 
butikken. Det kan nevnes at butikken, som åpent 26.november 2016, allerede etter 8 uker i drift 
hadde omsatt for kr 100.000. Hvordan omsetningen vil være i det lange løp vites ikke, men 
oppstarten har en stor suksess. 
 
I tillegg valgte styret å satse på å investere i Tilskuddsportalen for lag og foreninger i Åseral. Her var 
en relativt stor etableringskostnad, samt at kontingent også for 2017 er betalt før årsskiftet 
2016/2017. Den totale utgiften i 2016 ble derfor ca 30.000.  
 
 
Satsingsområder i 2016: 

 Fortsette arbeidet med rekruttering av frivillige 

 Videreutvikle allerede eksisterende tilbud og aktiviteter i regi av sentralen sammen med de 
frivillige 

 Vurdere oppstart av tiltak som kan sikre fremtidig økonomi og bidra til muligheter for videre 
utvikling av sentralen 
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Lokaler: 
Frivilligsentralen har vært lokalisert på Minne Kultursenter.  
 
I tillegg har vi fått leie «Oppas Hus», eid av kommunen, til en årlig husleie av kr 0,-, mot at vi sørger 
for å dekke løpende utgifter som kommunale avgifter, strøm osv. Leieavtale ble inngått juni 2016, 
og sommer og høst ble brukt på oppussing og klargjøring. 
 
Frivillige: 
Ved årsskiftet var det 45 registrerte frivillige ved sentralen. I tillegg til at flere nye frivillige har 
kommet til i året som har vært, sees også en formidabel økning i antall timer mange av de frivillige 
legger ned i arbeid gjennom sentralen. Noen er frivillige innen en aktivitet, mens andre er frivillig på 
flere aktiviteter. Det er en umulig oppgave å tallfeste antall timer frivillig arbeid som er lagt ned, 
men vi snakker flere årsverk.  
 
 
Sommerjobb: 
Vi tok imot 4 garantiungdommer i 2 uker. Dette i samarbeid med kommunen, hvor de stod for 
arbeidsgiveransvar og dekking av lønnsutgifter, mens frivilligsentralen stod for daglig oppfølging. 
Disse jobbet med oppussing av Oppas Hus, samt at de deltok i arbeidet med loppemarked og 
matfestival. 
 
Samarbeid: 
Daglig leder deltok i samarbeidsgruppen tilknyttet integreringsarbeidet i kommunen, i henhold til 
vedtatt integreringsplan. Videre har hun deltatt i en samarbeidsgruppe med kommunal helse- og 
omsorgstjeneste, samt NAV, som har sett på muligheter for synergier ved et tettere samarbeid.  
 
Videre har det vært samarbeid med biblioteket, integereingskonsulent, Åseral Industrier, Mental 
Helse Åseral, Minne Kultursenter, kultur, kommunalsjef oppvekst- og levekår, rektor, ledere og 
ansatte ved Åseralsheimen, fysioterapeut, Risdal Touring, FliR, Sparebanken Sør, andre 
frivilligsentraler, og mange, mange flere. 
 
Profilering: 
Norges Frivilligsentraler byttet plattform i løpet av året for å blir mer brukervennlig for publikum. 
Dette har bydd på utfordringer både når det gjelder opplæring og innføring i bruk av den nye siden 
for publisering, i tillegg til at brukervennligheten for administrator er dårligere. Nettverket har blitt 
brukt for å hjelpe hverandre i dette arbeidet.  
 
Åseral Frivilligsentral har egen facebookside som i hovedsak administreres av daglig leder. 
Representant for de frivillige fikk også administratorrolle i tilknytning til at han ledet turgruppa «Tur 
På Dagtid». 
 
Videre ble det opprettet egen facebookside for prosjektet «Oppas Hus Brukt – og Antik» for 
profilering og markedsføring av varer. Denne administreres i hovedsak av daglig leder. I tillegg har 
styreleder, som også er frivillig på butikken, administratorrolle.  
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Det ble også opprettet en lukket gruppe på Facebook, «Frivillige på Oppas Hus». Her legges 
registrerte frivillige på prosjektet til som medlemmer, og daglig leder deler nødvendig info. Andre 
medlemmer kan også dele og drøfte relevante spørsmål eller info. Denne siden var svært nyttig i 
oppstartsfasen. Siden administreres av daglig leder, og kun vedkommende kan legge til nye 
medlemmer. Innhold er kun synlig for medlemmene. 20 medlemmer.  
 
Videre hadde vi en sides innlegg i samtlige utgaver av Åsdølen med relevant informasjon.  
 
Infosida ble også brukt som kanal for profilering og markedsføring. 
 
 

Arrangement: 
 
Kurs i Tilskuddsportalen: 
I forbindelse med innkjøp av abonnement på Tilskuddsportalen for lag og foreninger, arrangerte vi 
2 opplæringskurs (ett på våren og ett på høsten). Frivillige lag og foreninger ble invitert til å delta. 
Kurset var gratis. 12-14 deltakere pr gang.  
 
Loppemarked og auksjon lørdag 2.juli: 
Loppemarked og auksjon ble for andre år på rad, og fant sted lørdag 2.juli i flerbrukshallen. Siden vi 
sa ja til å ta ansvar for 4 garantiungdommer i 2 uker fikk vi denne gangen låne hallen kostnadsfritt. 
Gjennomføring var et nødvendig tiltak i forhold til sentralens økonomi, og var også budsjettert for, 
for å få budsjettet i balanse. Frivillige, garantiungdommer og daglig leder deltok i forberedelser og 
gjennomføring. Vellykket dag med mye varer, godt besøk og god inntjening! 
 
Sommerfest for frivillige mandag 4.juli: 
Ble avholdt på Minne Kultursenter 4.juli. Grilling og kake, minikonsert med Lisbeth Hauge, takkeord 
fra daglig leder og sosialt samvær. 25 deltakere. 
 
Internasjonal matfestival lørdag 8.juli: 
Daglig leder og garantiungdommene deltok i forberedelser og gjennomføring av årets 
Internasjonale Matfestival i Austrud.  
 
Verdensdagen for psykisk helse fredag 14.oktober: 
I samarbeid med Åseral kommune, Mental Helse Åseral deltok vi i planlegging og gjennomføring av 
lokal markering av Verdensdagen for psykisk helse 2016. Arrangementet fant sted fredag 
14.oktober, og foredragsholder Bianca Simonsen deltok med forefraget «Fordi livet forandrer seg», 
som også var årets tema. Ca 50 oppmøtte.  
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Åpning av Oppas Hus Brukt & Antik lørdag 26.november: 
Etter iherdig innsats var det lørdag 26.november endelig duket for offisiell åpning av Oppas Hus 
Brukt & Antik. Representanten for de frivillige, Lars Magnus Reiersdal, stod for en noe utradisjonell 
snorklipping. Kake og kaffe, sosialt fellesskap, masse folk og svært god omsetning!     
 
Julegateåpning i Austrud lørdag 3.desember: 
Oppas Hus Brukt & Antik deltok under åpningen av julegata i Austrud. Vi hadde loddbok og gode 
juletilbud. Godt besøk, god stemning, og ganske god omsetning. Ikke minst gode frivillige!  
 
Juleavslutning for frivillige:  
Denne var tiltenkt gjennomført før jul, men arbeidet med åpning av Oppas Hus gjorde at det ble 
utsatt til over nyttår.  
 

Aktiviteter: 
 
Lyttevenner: 
3 faste lyttevenner og 2 vikarer har sørget for at det 
ukentlig har møtt opp 3 lyttevenner hver tirsdag i 
tråd med skoleruta. En 4.person startet opp høsten 
2016, men valgte å gå over som frivillig innen andre 
aktiviteter i regi av sentralen i stedet. Gode 
tilbakemeldinger fra lyttevenner, lærere og elever.  
 
Følgevenner: 
Frivilligsentralen mottok ca 15 henvendelser om følge i løpet av året. Dette gjaldt enten eldre som 
trengte følge til sykehus/spesialist, personer innen tjenestene psykisk helse og rus, og fra 
flyktninger (både nåværende og tidligere flyktninger). Sistnevnte henvendelser kom både fra 
integrering og fra flyktninger selv. Til disse handlet det ofte mer om transport enn behovet før følge 
i den forstand følgevenner er tiltenkt, som er følge ved pasientreiser for de som ikke har 
omsorgspersoner som kan følge, men som trenger at noen er med.  
 
Noen av oppdragene ble løst, andre måtte løses på annen måte.  
 
Tur På Dagtid: 
Turgruppa gjennomførte ukentlige gåturer ulike steder i Åseral 
gjennom sommerhalvåret. Gruppa ble ledet av 2 frivillige, og 
gruppa ble selv enige om turmål fra gang til gang. Hovedsakelig 
pensjonister deltok, alt fra 2 til 10 deltakere pr gang. Godt 
folkehelsetiltak. 
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Besøksdyrtjenesten: 
2 frivillige og 2 hunder fungerte som besøksdyrvenner på Åseralsheimen. Flott tiltak som skapte 
god stemning blant de eldre! 
 
Sammen På Sykkel: 
Det ble gjennomført opplæring i bruk av de 2 el-syklene sentralen administrerer. Den ene eier vi, 
den andre administrere vi for FliR. Tilbudet gikk ut til både bygdefolk og ansatte ved Åseralsheimen. 
God representasjon fra sistnevnte, ellers 1 annen frivillig som deltok i opplæringen. Dessverre har 
det vært en del tekniske problemer med FliRs sykkel, slik at denne har vært lite i bruk. Tilbudet har i 
all hovedsak blitt benyttet til glede for beboere ved Åseralsheimen. 
 
Onsdagsklubben: 
Frivilligsentralen overtok ansvaret for denne fra januar 2016. En etablert, ukentlig sosial møteplass 
på Minne Kultursenter, hvor alt fra 8 til over 20 pensjonister deltar hver onsdag kl 11-13. Salg av 
kaffe og vafler, eller annen enkel mat. Gjennomsnittlig deltakelse 14 deltakere pr gang. Daglig leder 
står for aktiviteten. Frivillige trår til når hun er forhindret.  
 
I løpet av året hadde også vi undervisning fra lege, dagstur til damanlegget på Skjerka, og busstur til 
Hidra. 
 
Språkkafe: 
I samarbeid med biblioteket arrangerte vi ukentlig språkkafe i bibliotekets lokaler tirsdager kl 14-
15.30 i samsvar med skoleruta frå og med februar 2016. Våren hadde vi 17 treff, og i løpet av 
høsten 14 treff. 2 frivillige hadde ansvar hvert sitt halvår. Ulike tema, spill og aviser ble brukt som 
aktivitet. Biblioteket, daglig leder og integreringskonsulent stilte opp som stedfortredere ved 
fravær, da det viste seg vanskelig å rekruttere vikarer til denne aktiviteten. Det har også vært 
vanskelig å få norsktalende til å delta. Dette hadde vært ønskelig både ut fra en 
integreringsperspektiv, men også for å redusere «ansvaret» på de frivillige. Gjennomsnittlig 
deltakelse var 12 personer  første halvår, og 7 personer andre halvår (omfatter både voksne og 
barn). 
 
Flerkulturelt Kjøkken: 
Har vært gjennomført første tirsdag i måneden kl 18-20.30 på skolekjøkkenet, totalt 8 ganger i 
2016. Frivilligsentralen har stått for koordinering, markedsføring og økonomi. 4 frivillige har delt på 
ansvaret for gjennomføring av samlingene. Daglig leder har bistått med diverse oppfølging i 
forberedelser ved behov.   
 
Data drop-in: 
Lavterskel dataopplæring ble tilbudt annenhver onsdag kl 13-14 på Minne Kultursenter vinteren 
2016. 2 frivillige stod for opplæring og bistand. Alt fra 6 til ingen deltakere, gjennomsnitt på 3-4. 
Deltakelsen ble lavere utover våren, og ble da avsluttet. Av kapasitetshensyn hos daglig leder, samt 
mangel på frivillige til denne aktiviteten, har tilbudet foreløpig ikke startet opp igjen.  
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Trivselsreise til Syd-Spania 21.-29.oktober 2016:  
I samarbeid med Risdal Touring, inviterte frivilligsentralene i Audnedal, Hægebostad og Åseral til 
trivselsreise til Almunecar, Syd-Spania. Fokus på turen var trygghet, trivsel og sosialt fellesskap. 
Daglige ledere fra samtlige sentraler deltok, og fungerte som ledere på turen, i tett samarbeid med 
reiseleder fra Risdal Touring.  
 
28 deltakere, 3 daglige ledere og 1 reiseleder utgjorde turfølget på 32 personer. 2 hadde med 
ledsager. 1 hadde aldri vært utenlands før. Flere reiste alene. Flere delte rom med ukjente. Nye 
vennskap ble knyttet. Minner ble skapt. En flott tur! Anonym evaluering ble gjennomført på vei 
hjem, og tilbakemeldingene var svært gode. 
  

 
 
 
Enkel praktisk hjelp i hus og hage: 
Vi har hatt tilbud om enkel praktisk hjelp i hus og hage. Behovene har blitt løst av frivillige eller i 
samarbeid med skolene og elevene på arbeidslivspraksis.  
 
 
Oppas Hus Brukt & Antik: 
Sentralens desidert største prosjekt i 2016. Målet med prosjektet er 
å legge til rette for en sosial møteplass hvor meningsfulle dager i 
fellesskap med andre og ut fra egne forutsetninger står i fokus. Etter 
styrebehandling i vår, skjøt prosessen fart allerede fra sommeren 
av. Det er gjennomført en formidabel rydding, renovering og 
klargjøring frem til butikken åpent 26.november 2016.  
 
Åpningstiden er tirsdag og torsdag kl 11-16, fredag kl 11-18, og 
lørdag kl 10-14. Vi selger pent brukte klær, småvarer, møbler, samt 
egenprodusert ved. I tillegg samarbeider vi med Åseral Industrier 
om salg av nyproduserte varer for de. Vi har også et samarbeid med 
ungdomsskolen, og selger produkter elevene ved valgfaget 
arbeidslivspraksis har laget.  
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Å skulle timefeste arbeidstimene som er lagt ned på prosjektet er umulig, men det er snakk om 
uendelig mange timer, av utallige personer. Også daglig leder har brukt mye av sin tid i arbeidet 
med klargjøring og oppstart. Dette har betydd at andre oppgaver har måttet vike. Butikken hadde 
en åpningstid på 21 timer pr uke. I tillegg kom alt av for- og etterarbeid, som henting av varer, 
vasking, rydding, prising, sortering med mer. I tillegg var man minst 2 personer tilstede samtidig, 
noe som betyr at bare åpningstimene utgjorde 42 timer pr uke, som er mer enn et årsverk i 
åpningstid. Et vellykket prosjekt så langt! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 


