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Ås Frivilligsentral er et kontaktpunkt og et bindeledd mellom de som ønsker å yte en frivillig innsats og de som

ønsker å motta en slik innsats.

Ås Frivilligsentral fungerer som en møteplass for mennesker og en brobygger mellom frivillige organisasjoner

og det offentlige.

0 Ãs Frivilligsentral er en møteplass for de som ønsker å hjelpe og de som ønsker hjelp.

0 Ãs Frivilligsentral er et servicekontor for lag og foreninger og legger til rette for samarbeid mellom lag

og foreninger og kommunen.

0 Ãs Frivilligsentral er et forum for læring og utvikling av frivillig aktivitet.

Ås Frivilligsentral, oppgaver og tilbud beskrives i Virksomhetsplan og på hjemmeside http://as.frivilligsentral.no

As Frivilligsentral eies av As kommune, som sammen med Staten, v. Kulturdepartementet bevilger midler til

den årlige driften. De samme fastsetter de generelle retningslinjer for virksomheten.

Vedtak og beslutninger som har, eller kan få økonomisk betydning eller på annen måte er av en avgjørende

karakter for As Frivilligsentral kan kun treffes med Ãs kommunes samtykke.

”Ãs Frivilligsentral utvikles til sektorovergripende nærmiljøsentral i tråd med sentrale føringer, kommuneplan

og erfaring fra 10 års drift. Omsorgsorienterte tiltak som formidlingstjeneste og besøksvennetjeneste

Opprettholdes inntil videre.”(Formannskap sak nr. 67/O8 UTREDNING AV FRIVILLIGHETSSENTRALENl AS SIN ROLLE.)

Ãs Frivilligsentrals drift er overlatt til eget styre med representanter fra kommunen og organisasjoner.

Den daglige driften forestås av daglig leder som rapporterer til styret.
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Styret består av syv medlemmer, deriblant leder og nestleder.

Ås Frivilligsentral har som mål å ha et styre som favner As kommune både geografisk og interessemessig.

Det velges syv representanter med personlige vararepresentanter.

Politikernes styrerepresentant oppnevnes av kommunestyret for fire år av gangen.

Administrasjonens styrerepresentant oppnevnes av Rådmannen for to år om gangen.

Øvrige fem styremedlemmer velges fra frivillige lag og foreninger i Ås.

Geografisk skal Nordby, Kroer og Ås sentrumsomrâde være representert.

Funksjonstiden for øvrige styremedlemmene er to år og velges på årsmøtet.

Leder og nestleder velges av årsmøtet blant styrets medlemmer for et år av gangen.

Endring i sammensetningen av styret godkjennes av ÅS Frivilligsentral eier.

Det er en valgkomité på tre medlemmer som innstiller nye, øvrige medlemmer til styret.

Medlemmer av valgkomiteen sitter for to år ad gangen.

Valgkomiteen velges av årsmøtet etter forslag fra styret.

Styrerepresentanter og Valgkomitèen kan gjenvelges. For å sikre lag og foreninger rimelige muligheter for

representasjon i AS Frivilligsentrals valgte organer, bør ingen representanter tjenestegjøre sammenhengende i

mer enn 2 perioder.

Styret behandler Valgkomiteens retningslinjer.

Årsmøte for As Frivilligsentral består av Hovedutvalget for helse og sosial og styrets medlemmer. Styret har

stemmerett i alle saker med unntak av årsmelding og regnskap. Årsmøtet avholdes medio mars måned innen

utløpet av april maned. Årsmøtet er åpent for alle interesserte.

Møtet kan avgi uttalelse om Frivilligsentralen sin drift og komme med forslag om aktiviteter og prioritering av

oppgaver. Dette må være innenfor de gitte økonomiske rammer og i samsvar med Frivilligsentralen sitt formål.

Annonsering av årsmøtet skal skje fire uker før årsmøtet. Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet skal

sendes skriftlig til styret og være styret i hende innen to uker før årsmøtet. To uker før årsmøtet skal det
avholdes styremøte hvor innkomne forslag behandles. Det er bare styrets medlemmer som har stemmerett på

årsmøtet. Alle deltagere på årsmøtet har tale- og forslagsrett. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom

eieren eller 1/3 av styrets representanter krever det.

Årsmøtet behandler;

0 Godkjennelse av innkalling og saksliste

0 Konstituering av årsmøtet

0 Godkjennelse av årsmeldingen forrige år

0 Godkjennelse av regnskap forrige år

0 Virksomhetsplan inneværende år (satsningsområder)

0 Budsjett inneværende år - Orientere om inneværende års budsjettet

0 Valg av nye styremedlemmer, leder og nestleder.

0 Innkommende saker
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Styret er et kollegium med felles ansvar for å fremme det frivillige arbeidet i Ås kommune.

Styret medlemmer står fritt som representant for sin forenings interesser uten bundet mandat. Styrets med-

lemmer er ikke inhabil i behandling av sine foreningers saker.

Kommunestyret kan gi føringer til styret i Frivilligsentralen gjennom Handlingsprogrammet.

Styret skal behandle og godkjenne Virksomhetsplanen. Den skal være basert på kommunens Handlingsprogram

og Økonomiplan og de definerte oppgaver som er tillagt Frivilligsentralen.

Styret gir føring om hvilke saker som skal styrebehandles.

Styret skal lede Frivilligsentralen sin virksomhet mellom årsmøtene, og skal:

0 sørge for at det føres årsmøteprotokoll og styreprotokoll. samt at regnskap blir ført i henhold til lover

og vedtekter og i samsvar med god regnskapsskikk.

0 sørge for en tilfredsstillende drift av Frivilligsentralen i samsvar med de retningslinjer og vedtekter

som foreligger.

0 påse at de økonomiske rammevilkårene overholdes

0 vedta Virksomhetsplan og budsjett, fremme forslag til driftsdelen i busjettet og gi daglig leder

nødvendige fullmakter innenfor rammen av Virksomhetsplan og budsjett.

0 påse at attestert regnskap og årsmelding sendes departementet innen 30.juni

0 bidra til at Frivilligsentralen og det frivillige arbeidet i Ås får et godt omdømme

0 uttale seg om Frivilligsentralens leders plikter og arbeidsoppgaver i stillingsbeskrivelsen og skal være

aktivt med i ansettelsesprosessen av daglig Ieder

Styrets medlemmer skal:

0 identifisere seg med det frivillige arbeidet i As kommune og aktivt fremme forslag til Virksomhetsplan.

0 like å fortelle om hva Frivilligsentralen arbeider for, samt være ambassadør for det frivillige arbeidet i

Askommune.

0 kunne påta seg å være Frivilligsentralens kontaktperson for lag, foreninger og aktiviteter i samarbeide

med Daglig Ieder.

Forberede saksliste til styremøtene og lede styremøtene.

Styreleder har samme myndighet som styremedlemmene med mindre særskilt fullmakt er gitt av styret.

Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Børvære styrets talsmannoverfor interessesenterog media.

Bør ta initiativ til og ansvar for at det gjennomføres medarbeidersamtale med daglig leder, basert på godkjent

stillingsbeskrivelse.
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Daglig leders oppgaver er spesifisert i stillingsbeskrivelse og Virksomhetsplan.

Styret skal holdes orientert om Frivilligsentralens budsjett og økonomi.

Budsjett behandles i styret og godkjennes av kommunestyret gjennom økonomiplanen.

Styret har ikke arbeidsgiveransvar. Leder av Frívilligsentralen er ansatt i As kommune som har

arbeidsgiveransvaret og administrativ ledelse.

Styret behandler årsmelding og følger opp gjennom Virksomhetsplan.

Daglig leder utarbeider Virksomhetsplan som styrebehandles. Virksomhetsplanen viser vedtatte satsings-

områder, godkjente tiltak med oppgaver, tidsfrister og ansvar. Resultat dokumenteres i oppdatert virksomhets-

plan.

Ås Frivilligsentral følger Kulturdepartementet retningslinjer.

Ås Frivilligsentral inngår i Ås kommunes kvalitetsstyringssystem.

Ås Frivilligsentral bruker Ås kommunes regler og reglement.

Styret skal informeres om saker som omhandles av arbeidsmiljøloven og som gjelder for ÅS Frivilligsentrals

omrâde.

Vedtatt pá årsmøtet 17.mars 2011. Vedtektene er oppdatert med innkomne kommentarer 20.05.2010.

Reviderte vedtekter vedtatt av årsmøtet 22.mars 2012
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Virksomhetsplan 2014 for Ås frivilligsentral

En Virksomhetsplan for en frivilligsentral er stadig i endring.
Dette er helt og holdent avhengig av hva de frivillige som er tilknyttet sentralen ønsker å
bidra med.

UTHEVET SKRIFT ER NYE TILTAKI RESULTATER

Ås Frivilligsentral skal
o VÆRE EN MØTEPLÅSS FOR DE SOM ØNSKER HJELP OG DE SOM ØNSKER Å

HJELPE
o VÆRE ET SERVICEKONTOR FOR LAG OG FORENINGER, SAMT LEGGE TIL RETTE

FOR SAMARBEID MELLOM LAG OG FORENINGER
o BIDRÅ TIL Å SKÅPE AKTIVITETER OG SÅMÅRBEIDSFORMER I NÆRMILJØET

Satsings-
område
1.
For -
midlings-
tjenesten

2. Følgevenn

3. Bake-

9l'UPPef

4. Midt-
sommer

7.
Dyreassistert
terapi.

7.
Ved-gruppe

Virksomhetsplan2014 Ås frivilligsentral

Tiltak

økt innsats og nye
møteplasser

Vi ønsker å øke
antallet unge
frivillige, og inngå
nærmere
samarbeid med lag
og foreninger ,
herunder også
studentlag ved
UMB.
Øke antall
følgevenner for
Iege/frisør/sykehus
etc
Moer sykehjem.
4 frivillige baker
med beboerne

Dr Sødringsvei 8
og 10.

Antrozoologi -
samhandling
mellom dyr og
menneske i
terapeutisk
øyemed.
”Vi over 60”
Holstad.
Produsere ved for

Oppgave-Ansvar-Nàr Resultat

«Hått kan eg gjera for
deg»?
UMB‘s kristelige
studentlag

Hjelpedugnad
Årlig, oktober

Gruppen har fått ett nylt medlem, da
en sluttet.

Gruppen er selvgáende.
hver 14.dag

Friv.sentralen bidrar med
invitasjoner og
organisering
Fast oppdrag.
Bygdekvinnelaget ordner
selv.

htto «Zfvnvvv.aasavás.no/iwvhelerflarticle?
310146 ece

25 karer møtes i skogen,
og produserer ved de gir

Tone Ena/ Adriana Ulland



8.
Kulturminne-
sti

9.
Nav -
Ungdomstea
m

11.
Lag og
foreninger

13.
TV-aksjonen

14.
Skoler

15.

Natte-
ravneneÅs

17.
Sorg

Lsrupper

Virksomhetsnlan2014 Ås frivilligsentral

utdeling
minstepensjoniste
rl aleneforsørgere
etc

”Vi over 60"
Holstad
Historielageti Ås

Et tiltak i samarbeid
med Nav/Ås
kommune

(ungiom 16-24)
Bidramed
ressurserder lag og
foreningerønsker
det.
Besøkelagog
foreningerog
informererom
arbeidet til FVHS.
Frlvilligsentralens
kopimaskin er til
disposisjonfor
frivilligelag og
forenigger.
Skaffe
bøssebærereog
fordele dem på
rodene
Delta i planlegging
og møteri
komiteen.
Strikking i skolen

En natteravn er en
voksen som er ute
og tilgjengelig og
til stede der
ungdom er i
helgene.

Et samarbeide
med
Sorg_omsoI;gFollo

i gave til
Frivilligsentralen.

Midlertil kulturrninnesti
mottatt av
Sparebankstiftelsen.
Arbeidsgruppenedsatt,
arbeid i gang.

Håper på godt
samarbeideogså i 2014.

Styretsmedlemmer
informereri egne lag.

Et fast styre utfører
arbeidet. Medlemmer fra
organisasjonene
inviteresinn i hht hvem
som har aksjonenhvert
ar.
Oktober 2014
SamarbeidmedÅs
bygdekvinnelag
omá gi4.klasseriÅs
sentralomràdetilbudom
â lære å strikke.
NatteravneneiÅsog
Nordbyfår hjelpmed
dagligadministrasjon.
Samarbeide med politiet
og de forskjellige
instansenevåre
natteravnersamarbeider
med.

Individuelle samtaler i
forkant av
gruppedeltagelse.Sorl

Styremøter avholdt, tursti merket,
grunneier utbedrer arealer i skogen,
trimapparater i tømmer planlagt.
Møter med

Natt til 1.mai gjennomført med god
dialog og hjelp for politiet, MC-
gruppen fra Ås I Nordby bidro hele
natten.
Det er rolig i Follo for tiden.

Høst 2014, Politiet inviterer til
dialogmøte for FolloIØstfoId.
Ansvarlige: For politiet
JosteinSandvik!friv: Tone Eng
Kurs for nye sorggruppeledere
gjennomført mars/april. 18 nye
meldtesegtil tjeneste,4 fraÅs.

Tone Ena/ Adriana Ulland



18.
Hverdagsutf
ordringer for
foreldre

20.
Bjørnebekk

21.
Osteoporose
-gruppe

22.
Strikke-kafé
på Ås
stasjon

23.
Babysang

24.
Juleaften for
ensüge

25.
Jentedagen

26

Virksomhetsplan 2014 Ås frivilligsentral

Tilbud om
møtested/
kompetanse for
foreldre som har
barn med diagnose.

Redd Barna

Ny frivillig ønsker
å skape aktiviteter
også i helgene
ldrettIfys.aktivitet
En gruppe damer
møtes på
frivilligsentraien
annenhver mnd for
à få infonnasjon, litt
trim osv - vedr
diagnosen
osteoporose

Babysang
Dr.Sødringsvei

«D6»

Ås kulturhus

omsorg Follo jobber for
at det skal bli et
interkommunalt
sorgstøttesenter i Follo.
Prosjekt:
Tilby opplæring for
foreldre med
dyslektikere,
skoleprogram/hjelpemidl
er.
Adriana har ansvaret Adriana har vært i møter m

Bjørnebekk ledelse for å legge til
rette for tiltaket

Rangnhild Skiaker 2 møter avholdt vår 2014
Aud Karin Nesfeldt

Forebyggende helse,
møter på Moer.
Møter hver 2.mnd. Fag/
erfaringer/ foredrag.

En gjeng strikkeglade
damer møtes hver
mandag for en god prat
og strikking Populært
tiltak, 10-14 personer
møtes hver uke.
Utveksler kunnskap og
rekrutterer flere.
En frivillig
musikkterapeut tilbyr
babysang-
Vi har leid D6 til dette
tilbudet, organiserer en
arbeidsgruppe som blir
med på tiltaket.

Høst 2014

Midlermottattav Ås
Sanitetsforening
Samarbeidspartnere:
Helsesøstre
Ås vdg skole (v rektor)
Nordbytun u.skole (v
rektor)
Ås u.skole (v.rektor)
Elevrådene,
Lene Alexandra Øien
Sanitetsforeningen

Ansvar: Adriana/ Astrid

Tone Ena/ Adriana Ulland



Frokostklubb Dr Sødringsvei Frokost for alle! Fra 09-
10.30
De som vil, blir med på
en tur i skogen etterpå.

27 Inspirasjon for god
Matglede og hverdagsmat/ praktisk Matlagingskurs for menn, - god
matlyst Matlagingskurs matlaging porsjon humor og mye ny

for enslige Charlotte Bless/ Tone kompetanse for deltagerne.
Eng Rustad skole ble leid til tiltaket.

28 Ansvar: Adriana/ Jens
Språk-kafè For innvandrere

To frivillige styrer
gruppen
Lærebøker innkjøpt
Midtgard lånes til tiltaket
Oppstart: 20.mai

29
Ås u.skole «Innsats for Daglig leder er med som

andre» medlærer hver mandag i
to timer. Elevene
plasseres ut på
forskjellige steder og gis
oppgaver av frivillig
karakter. Følger opp
arbeidssteder, skaffer
nye oppdrag og gir
kunnskap i frivillighet og
omsorg.

30
Trillevenn Moer sykehjem Trillevenn som går tur

med beboere som har
lyst ut en tur
Ansvar: Adriana

31
Lesevenn Moer sykehjem Frivillig kommer til Moer

og leser for de som
ønsker. Trenger flere
frivillige til dette!
Ansvar: Adriana

Ås ungdomssenterbidrarmedfrivillig arbeidenårdehar behovfor å fylle fritid for beboeme
sine.
Vi har i tillegg godt samarbeidmedFollo Futuraog Ås Pro.

Vi er hele tiden i dialog med helsesøstre,med teknisk etat, og skole i Ås - for å skape gode og
nyeprosjekter- i dengrad vi har frivillige krefter somønskerå bidra.

Virksomhetsplan 2014 Ås frivilliesentral Tone Engl Adriana Ulland
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