
 

Årsmelding 2017 
Hemne Frivilligsentral 

1. Om sentralen 

1.1 Generelt 

Hemne Frivilligsentral (org.nr: 996 760 472) er en forening/lag/innretning (FLI) med formål  om 

å engasjere frivillige og utvikle frivillig innsats i Hemne kommune. 

Hemne Frivilligsentral eies av alle lag og foreninger i Hemne. Alle medlemmer i lag og 

foreninger i Hemne samt frivillige ved sentralen kan delta på årsmøte og er valgbare til styret. 

1.2. Historikk 

Frivilligsentralen ble offisielt åpnet i desember 2011 og har i 2017 hatt sitt sjette driftsår.  

Virksomhetens bransje medfører ikke forurensning eller utslipp som kan være til skade for det 

ytre miljø. Styret består av 1 mannlig og 4 kvinnelige medlemmer. Selskapets ledelse er 

inneforstått med de samfunnsmessige forventninger om tiltak for å fremme likestilling i 

virksomheten. 

Sentralen stoppet opp oktober 2012 med at daglig leder sa opp sin stilling. Sentralen ble 

restartet på slutten av året og 2013 var første år etter restarten. Marte Bugten har fungert som 

daglig leder i 100% stilling siden september 2013. 

1.3. Styret 

Styret har i 2017 bestått av følgende: 

● Svein Waade, styreleder 

● Gunn-Hilde Opsal, medlem 

● Ingrid Tølche, medlem 

● Torill Liabø, medlem 

● Ida Lernes Hansen, medlem 

 

● Knut Volden, 1. vara 

● Jahn Pedersen, 2. vara 

● Brit Andøl, 3. vara 
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2. Aktiviteten 

2.1 Frivillige (med timeføringer) 

Punkt 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall med mer enn 5 t/uke 1 4 3 6 5 

Antall med mer enn 3-5 t/uke 5 2 5 7 6 

Antall med 1-3  t/uke 11 11 10 7 15 

Antall med under 1 t/uke (men med timer) 25 25 17 15 36 

Antall med timer 42 42 35 35 62 

Antall registrerte uten timer 28 14 26 26 31 

Antall frivillige 70 56 61 61 93 

2.2 Oppdrag og timer 

Antall oppdrag og timer pr. type 

Punkt 2013 2014 2015 2016 2017 

Bistand: Antall timer 696 1 070 1 050 837 746 

Aktivitet: Timer 1 538 1 947 2 596 3 416 4012 

Drift: Timer 353 101 76 134 332 

Totalt antall timer 2 586 3 118 3 722 4 387 5 090 

Bistand: Antall oppdrag 341 427 397 300 277 

Bistand: Timer pr. oppdrag 2,0 2,5 2,6 2,8 2,7 

Diagram: Timer pr. år 
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Timer pr. kategori (registrerte timer) 

Kategori 2013 2014 2015 2016 2017 

Middagslevering 293 550 986 1 636 1 739 

Vakt/formidling 973 1 032 1 203 1 024 1 031 

Bistand 696 1 070 1 051 837 745 

Annen aktivitet 191 233 221 584 471 

Livsglede 14 12 98 134 479 

Drift av sentralen 115 32 34 69 277 

Syng med oss     160 

Sittedans     87 

Styrearbeid 141 47 30 23 30 

Frileik     27 

Møter/planlegging 98 23 12 43 25 

Besøksvenn 11 2 9 0 10 

Lesestund     10 

Leksehjelp 57 119 81 38 0 

Diagram: Timer på utvalgte kategorier 
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2.3 Kjøring 

Punkt 2013 2014 2015 2016 2017 

Kjørte kilometer, middagskjøring 4 025 7 950 15 800 25 807 31 446 

Kjørte kilometer, annen kjøring 9 554 14 294 13 783 12 572 13 543 

Kjørte kilometer, sum 13 579 22 244 29 583 38 379 44 989 

Utbetalt km-godtgjøring til frivillige (3,00) 39 660 66 354 88 749 115 425 134 967 

Fakturert for middagskjøring (4,10) 16 301 32 197 66 934 101 961 125 107 

Gaver i forb. med kjøring 9 000 27 160 19 851 20 718 23 115 

Resultat økonomi kjøring -14 359 -6 997 -1 964 7 254 13 255 

Diagram: Kilometer pr. år (totalt) 

 

2.4 Beskrivelse av aktiviteten 

Daglig leder og styret 

● Det har vært ansatt daglig leder i 100% stilling 

● Marte Bugten har vært delvis sykemeldt hele 2017. I perioden der hun var 100% 

sykemeldt, ble Meri Gasic ansatt som vikar i 50% stilling og Svein Waade som konst. 

daglig leder i 20% stilling. Fra mai gikk Marte inn i 50% stilling i tillegg til Svein i 20% 

stilling. Fra oktober ble det Solrun Stølan ansatt som vikar i 50% stilling da daglig leder 

fortsatt var 50% sykemeldt. Marte og Solrun hadde hver 50% ved utgangen av året. 

● Det har vært 5 styremøter samt et årsmøte 

● Daglig leder har deltatt på nettverkssamlinger (regionalt). 
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Åpningstid 

Sentralen har åpent man-fre kl. 10.00 - 14.00. 

Egne lokaler 

● Alle lag og foreninger kan låne sentralen uten kostnad 

● De oppfordres til å legge litt “betaling” i kassen 

● Det er registrert 123 utlån i 2017 mot 98 i 2016. 

● Sentralen blir ofte brukt av lag og foreninger til små møter og arrangement. 

● Frivilligsentralen blir mer og mer et samlingspunkt i sentrum (humorfestivalen, 

øramartnan, tv-aksjon, nattravner osv). 

● Det har vært en omfattende oppgradering av lokalene, med nytt gulv på helse sentralen, 

nye møbler i stua og “nytt” konferansebord på møterommet. 

Aslaug Werkland har vært frivillig renholder og Jahn Pedersen har bidratt med 

vaktmestertjenester. 

Vakt og formidling 

Frivillige har vært vakt på sentralen fra 11.00 - 13.00 hver ukedag hele året. De har stått for 

formidling av oppdrag i tillegg til å ta imot folk, servere kaffe, kaffemat og slå av en prat. De har 

vært frivilligsentralens velkomstkomité nummer én. Solveig Vaagan er prosjektleder. 

Middagskjøring 

Det kjøres middag til hjemmeboende tilknyttet helsesenteret 365 dager i året. Dette er også i 

2017 den største aktiviteten ved sentralen og tar 34% av timene og 70% av kjøringen. 

Kommunen dekker kilometergodtgjøring etter statens satser (4,10) som gjør at vi har et lite 

“overskudd” på denne kjøringen siden frivillige betales med kr. 3,00 pr. kilometer. Torill Liabø 

har ansvaret for dette prosjektet hele 2017. 

Ledsagertjeneste 

Det drives en aktiv ledsagertjeneste og der en kan få med seg en frivillig når en skal til sykehus i 

Orkdal og Trondheim. Pleie og omsorgstjenesten i Hemne ringer direkte til frivilligsentralen når 

det er behov for ledsager. Dette samarbeidet fungerer godt. 

Livsglede 

Frivilligsentralen samarbeider med livsgledegruppa på helsesenteret og prøver å bidra med å 

skaffe frivillige til ulike arrangementer. Det benyttes en felles kalender der alle aktiviteter 

legges inn. 

Internasjonalt kvinnenettverk/språkkafé 

Nettverk/språkkafé for kvinner tilknyttet mottak eller bosatte fremmedspråklige og norske er et 

flerårig prosjekt som ble videreført i 2017. Anne-Grethe Nilsson har vært prosjektleder. 

Aktiviteten ble avsluttet høsten 2017, fordi Jarlen Mottak ble lagt ned og behovet for en slik 
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aktivitet endret seg.  

Kaillkaffe 

Hver torsdag kl. 16.00 er det samling for herrene på Helsesenteret med kaffe og prat og det er 

rundt 15 som deltar hver gang. Et særdeles populært tiltak, som Jahn Pedersen har ansvaret 

for.  

Sittedans 

Det ble på statsbudsjettet i 2015 bevilget midler til sittedans som organiseres gjennom 

Seniordans Norge. Frivilligsentralen mottar midler til instruktør, mat og kjøring. Det holdes 

sittedans på KulØr’n sittedans hver fredag med 10-20 deltakere. Else Spjøtvoll og Ingeborg 

Volden er frivillige instruktører. 

Frileik 

Det ble startet opp et prosjekt med frileik i Hemnehallen etter initiativ fra Ove Halseth. 

Frivilligsentralen bidro en periode med å skaffe frivillige til å hjelpe til. Det kom opp en situasjon 

der Hemne kommune mente det måtte betales husleie fordi det også var voksne med. Det ble 

holdt et møte med kommunen, men det har ikke kommet en endelig konklusjon på hvordan 

leieprisen for frileik skal håndteres. 

Syng med oss 

Hver onsdag siden april 2017 møtes 3-5 musikere/sangere i peisestua og holder en åpen 

sangstund en time for beboere og andre. Det har vært rundt 30 deltakere hver gang. Det ble i 

samarbeid med Helsesenteret innkjøpt nye sangbøker. Det er en gruppe på 15 personer som 

bidrar og organiserer seg selv. 

Innsats for andre 

Frivilligsentralen var også i 2017 involvert med oppstart av valgfaget “Innsats for andre”. Det er 

for skoleåret 2017/2018 rundt 15 elever som har valgt frivillighet som valgfag.  

Wesselgården 

Det har vært et tett samarbeid med venneforeningen for Wesselgården om aktivitet og 

arrangement. 

TV-aksjonen 

Sentralen organiserte TV-aksjonen for femte år på rad i 2017, og vil også i årene som kommer 

være organisator i Hemne. 

Turistinfo 

I 2017 var frivilligsentralen autorisert som Turistinfo i perioden 20.06 - 20.08. Maren Bugten 

Kjørsvik ble ansatt i 70 % stilling som turistvertskap, med tilskudd fra Hemne kommune på kr. 

50.000,-. Om lag 100 personer var innom, fra 12 ulike land. Dette er et prosjekt som vi regner 
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med vil videreføres i årene som kommer, med gode samarbeidspartnere innen 

kommune, næringsliv og reiselivsaktører. 

Hemneportalen 

Sentralen drifter foreningsregisteret og kulturkalenderen på Hemneportalen, og står for all 

oppdatering av dette. 

Billettsystem 

Det ble i februar 2017 startet opp med billettsystem for kultur og kino i samarbeid med 

kommunen. Frivilligsentralen tok på seg arbeidet med å kjøre i gang løsningen og drifte den. 

Etter en del startvansker fikk vi systemet i full drift. Det selges billetter på internett, gjennom 

egen app, lokalt på sentralen og ved inngang på arrangement. Frivilligsentralen får provisjon av 

billettsalget som skjer lokalt. Det ble også laget en integrasjon med Hemneportalen. 

 Ant. arr Totalt salg % nett/app Vår provisjon Til arrangør 

Kultur 27 871 640 63,3% 17 746 827 104 

Kino 31 90 270 51,0% 3 633 82 457 

Totalt 58 961 910 60,5% 21 379 909 562 

3. Økonomi 
Regnskapet for 2017 viser følgende: 

Tekst Inntekter  Tekst Kostnader 

Tilskudd (stat/kommune) 705 000  Lønnskostnader 497 731 

Andre tilskudd 175 320  Husleie, strøm, renhold 114 479 

Andre driftsinntekter 192 673  Andre kostnader. 433 385 

Sum inntekter 1 072 993  Sum kostnader 995 515 

Driftsresultat 27 398    

FInansposter 538    

Årsresultat 27 936    

 

Bankinnskudd ved utgangen av året er på kr. 97 135,70. 

Tilskudd 

I tillegg til tilskudd fra stat og kommune, fikk vi tilskudd til drift av Turistinfo 2017 på kr. 50 

000,-. Det ble gitt kommunalt tilskudd til billettsystemet på rundt kr. 60 000,- og tilskudd fra 

Seniordans Norge for Sittedansen på rundt kr. 65.000,-. 
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Andre driftsinntekter 

Dette er bl.a. kilometergodtgjørelse fra middagskjøring på kr. 125 107,- samt gaver på 67 065,-.  

Billettsystem 

Det ble i 2017 opprettet egen konto for billettinntekter og utbetaling til arrangører.  

Hemne kommune ga et tilskudd på kr. 60 000,- for investeringer og drift av billettsystemet. Det 

tilsvarer 50% av totale investeringer og drift i 2017. Det gjenstår å få på plass en finansiering på 

ytterligere 60 000,-. 

  

 

Kyrksæterøra 08.03.2018 

 

 

______________________ ______________________ ______________________ 

Svein Waade Gunn-Hilde Opsal Torill Liabø 

Styreleder Nestleder Medlem 

 

 

______________________ ______________________  

Ingrid Tølche Ida Lernes Hansen 

Medlem Medlem  


