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PROTOKOLL 

Årsmøte Sjetne Frivilligsentral    

Onsdag 8. mars 2017 kl. 19.00 

-------------------------------------------------------------- 
Styreleder Solveig Danielsen ønsket velkommen til årsmøtet. Deltagerne presenterte seg. 
Ved gjennomgang av deltakerlisten var 14 tilstede med stemmerett. 11 av 14 foreninger var 
tilstede. I tillegg var 2 tilstede som observatører med talerett 
 
Tilstede, med tale- og stemmerett 
       
Sjetne Bydelhus  Roar Aas 
Sjetne Arbeiderlag  Roar Aas 
Sjetne grendeutvalg Roar Aas 
Sjetne Pensjonistforening Rigmor Eriksen 
Sjetne IL   John-Arne Skolbekken 
Sjetne Horn og Ompa Erling Halvorsen 
Sjetne skole FAU  Marit Lorentzen 
Sjetne skolekorps  Jean Hitimana 
Sjetne Oldboys  Odd Rustad 
Sjetne Teaterlag  Harald Kleiva 
Sjetne Teaterlag  Cathrine Stadsvik 
Sjetne Frivilligsentral               Solveig Angel Danielsen 
Sjetne Frivilligsentral Kjellrun Reppe 
Sjetne Frivilligsentral Torunn Tronga 
Sjetne Frivilligsentral Ann Sylvi Haugen Storvold 
Sjetne Frivilligsentral Grethe Løvdal Endresen 
Tiller menighet   
Sjetne barne & ungdomskor  
Sjetnekoret 
 
 
 
     
      

Sak 1  Godkjenning av innkalling 

  Vedtak: 
  Innkalling godkjennes          
 

Sak 2  Godkjenning av dagsorden 

  Vedtak: 
  Dagsorden godkjennes         

  
Sak 3  Konstituering av årsmøtet 

           Valg av to til å underskrive protokollen og valg av tellekorps 
   

           Vedtak: 

 Protokollunderskrivere: Rigmor Eriksen og Torunn Tronga 
 Tellekorps: Gunn-Cathrine Espenes 

 
Enstemmig valgt til protokollunderskrivere og tellekorps. 
 
 

Tilstede med talerett 
Sjetne Frivilligsentral Siri Kvande 
Sjetne Frivilligsentral Gunn-Cathrine Espenes
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Sak 4  Godkjenning av årsberetning for Sjetne Frivilligsentral 2016 

Styreleder startet gjennomgangen med å lese innledningen av årsberetningen.  
Det ble kommentert at vi i 2016 har hatt frivilligtimer som utgjør rundt 6 årsverk. 
Daglig leder viste bilder fra en del av de mange aktivitetene frivillige har bidratt til i 2016. 
Styreleder roste Trondheim kommune som bidrar på en svært god måte for Sjetne 
Frivilligsentral.  
Styreleder gjennomgikk kapitel 3.1, evaluering opp mot handlingsplanen, og trakk spesielt 
frem de mange møteplassene for senior på Tiller som har blitt igangsatt. I tillegg de trivelige 
stundene med mandagssuppe og de mange gode møtene mellom ung og gammel.  

Styreleder avsluttet gjennomgangen av årsberetningen med å lese styrets refleksjoner for 
fremtiden, med bakteppe i det året vi har lagt bak oss. Refleksjonene henviser til 
utviklingstrekk i nærmiljøet som vil få konsekvenser for Frivilligsentralen. Det er mange 
ubesvarte spørsmål pr i dag, hvor beslutninger som kanskje vil få konsekvens for 
Frivilligsentralen de neste årene.   

Styret er stolt over å være en viktig brikke i alle de mulighetene og utfordringene som ligger 
foran oss. 

Spørsmål og kommentarer til beretningen: 
Cathrine Stadsvik utbragte en applaus for den innsatsen som er gjort. 
Ad usikker situasjon rundt byggeprosessen ble det spurt om det kunne være en mulighet 
for å leie lokaler på Hallsteingården for Frivilligsentralen. Harald Kleiva orienterte litt om 
dagens situasjon ad utbygginga.  

 
Årsberetningen ble lagt frem til avstemning. 

  Årsberetningen ble enstemmig vedtatt. 
   
  Saksbehandling: 
  Styrets fremlagte årsberetning 2016 legges frem til godkjenning 
  Årsberetning 2016 enstemmig vedtatt. 
 
  Vedtak: 
  Årsmøtet godkjenner den fremlagte Årsberetningen 2016 for Sjetne Frivilligsentral. 
 
 
Sak 5  Godkjenning av regnskap for Sjetne Frivilligsentral 2016 

Daglig leder gikk igjennom Frivilligsentralens regnskap for 2016. Regnskapet er ført av Toril 
Nilsen Regnskap AS. Regnskapet viser et underskudd på kr. 47 079 mot et budsjettert 
underskudd på 70 000. Egenkapitalen pr. 1.1.2017 er på kr. 185 116.  
Regnskapet er revidert og signert av KL regnskap. Daglig leder kommenterte at 
Frivilligsentralen fikk kr. 73 750 i momskompensasjon for 2015. Dette utgjør 22% av 
samlede inntekter i 2016. Regnskapspostene i de ulike prosjektene ble raskt gjennomgått. 
 
Saksbehandling: 
Styrets forslag til vedtak ble lagt frem til avstemning. 

  Vedtak om godkjenning av regnskap 2016 enstemmig vedtatt 
 
  Vedtak: 
  Årsmøtet tilrår Årsmøtet i Sjetne Bydelshus å godkjenne det fremlagte regnskap  
  2016 for Sjetne Frivilligsentral.   
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  Sak 6 Godkjenning av vedtektsendringer Sjetne Frivilligsentral 

I takt med nye retningslinjer fra Norges Frivilligsentraler var det i år nødvendig med en 
justering av Frivilligsentralens vedtekter. Vedtektene ble sist justert i 2013.  
De største endringene i vedtektene finner vi i paragraf 1 og 2 som omhandler 
formålsparagrafen vår. Frivilligsentralens aktivitetsomfang er svært stort, og styret har vært 
nødt til å legge noen avgrensninger inn i målgrupper og virksomhet. Dette fremkommer nå i 
paragraf 1 og 2. Det ble poengtert at Tiller ikke lenger er et hovedsatsningsområde. 
Fremover blir det viktig for Frivilligsentralen å være tydelig overfor omverdenen på hva 
avgrensningene innebærer.  
Foruten endringer i paragraf 1 og 2 er det ryddet litt i ordlyd på de andre paragrafene. 
 
Forslag til endringer i vedtektene under gjennomgangen: 
§   6 Fristen for å kalle inn til årsmøte endres fra 4 til 6 uker. 
§   8 Årsmøtet velger møteleder og referent 
§ 10 Styret skal bestå av 3 styremedlemmer 
§ 12 Styret består av 8 medlemmer 
§ 12 Styret består av 2 varamedlemmer 
§ 12 Varamedlemmer innkalles til styremøter 
§ 17 Ny setning:  
        Sjetne Bydelshus som eier, er ansvarlig for finansiering av Sjetne Frivilligsentral 
 
 
 
Saksbehandling: 
Styrets forslag, med endringer ble lagt frem til avstemning. 

  Vedtak om justerte vedtekter for Sjetne Frivilligsentral enstemmig vedtatt 
 
  Vedtak: 
  Årsmøtet tilrår Årsmøtet i Sjetne Bydelshus å godkjenne justerte vedtekter for  
  Sjetne Frivilligsentral.   

    
Sak 7  Godkjenning av Handlingsplan 2017 

Overordna mål for Sjetne Frivilligsentral videreføres i 2017: Sjetne Frivilligsentral skal bidra 
til at Sjetnemarka, Kroppanmarka, Okstad og Tiller skal være aktive, trygge og trivelige 
bydeler med engasjerte mennesker som bryr seg! 
 
Styreleder gikk igjennom hovedmålene punkt for punkt og ba om kommentarer.  
 
De ble kommentert at selv om Tiller nå er tonet ned i formålsparagrafen så ligger 
forholdene økonomisk til rette for at vi i 2017 kan drive tilbud på Tiller. 
 
De tre hovedmålene for 2017 er: 

Mål 1 Møter mellom mennesker 
Mål 2 Hverdagsmestring for seniorer 
Mål 3 Utvikling av Frivilligsentralen 
 

 
 

Saksbehandling: 
Handlingsplan 2017 ble lagt frem til avstemning. 

  Handlingsplan 2017 ble enstemmig vedtatt 

 
  Vedtak: 
  Årsmøtet godkjenner handlingsplan 2017 for Sjetne Frivilligsentral.          
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ÅRSBERETNING 2016 
 

KAPITEL 1   OPPDRAG OG MÅLGRUPPER 

1.1  Historisk oppsummering 
I syv år har Sjetne Frivilligsentral jobbet for gode nærmiljø i Sjetnemarka, Kroppanmarka, Okstad og Tiller, med særlig 
vekt på Sjetnemarka. Tilrettelegging for nye møteplasser har vært en viktig del av arbeidet disse årene. På mange 
områder har vi lyktes; Bydelshuset brukes mere på dagtid, seniorer tilbringer mere tid i lag med andre i nærmiljøet og 
mange uorganiserte trim og fysiske aktivitetstilbud har blitt iverksatt. Ikke minst har Frivilligsentralen bidratt til å 
framsnakke ungdommens engasjement, rett og slett ved å slippe dem til. 
 
 
1.2 Mål og målgrupper 
Overordna målsetning for Sjetne Frivilligsentral er: Sjetne Frivilligsentral skal bidra til at Sjetnemarka, Tiller og Okstad 

skal være aktive, trygge og trivelige nærmiljø, med engasjerte mennesker som bryr seg!» 

Sjetne Frivilligsentral er åpen for alle og gir plass for alle aldersgrupper. Med åpningstider på dagtid, er det naturlig nok 
de eldre og skoleelevene som har fått mest fokus. I år har vi imidlertid hatt langåpent til kl. 19.00 på torsdager, og dermed 
gjort det mulig for folk i arbeid å komme inn over dørstokken til Frivilligsentralen. 
Hovedmålene i 2016 har vært: 

1. Skape en trygg organisatorisk plattform for Frivilligsentralen 
2. Hverdagsintegrering 
3. Folkehelse for alle 
4. Hverdagsmestring for seniorer 
 

 

KAPITEL 2  RESSURSER 
Sjetne Frivilligsentral er et knutepunkt for frivillig engasjement i nærmiljøet. Vi ser på alle som på en eller annen måte er 
tilknyttet nærmiljøet som nødvendige ressurser for drift og utvikling av Sjetne Frivilligsentral.  

 
 
2.1     Befolkningen i vårt nærmiljø pr. 1.1.2016     (tall fra Trondheim kommune) 
Samlet befolkningstall i vårt nærområde er 12 846 mennesker. Disse fordeler seg slik i 30 års grupper: 

 Sum innbyggere         0-30 år   31-59 år   60 år + 
Sjetnemarka 3065                     1217            1231 617      
Okstad 1774                       800               780        194    
Tonstad 3330                  1231              1259      810       
Rosten 1598                       639                673       286      
Hårstad 3079                    1355              1358     366      
 

     
2.2 Eierforhold 
Sjetne Frivilligsentral er en underavdeling i foreningen Sjetne Bydelshus.  Sjetne Bydelshus er dermed Frivilligsentralens 
eier. Sjetne Bydelshus består av følgende medlemstilslutninger: 
Sjetne IL   Sjetne skolekorps  Sjetne Pikekor  Sjetne Horn & Ompa                   
Sjetne Pensjonistforening Sjetne skole FAU  Tiller Menighet  Sjetne Grendeutvalg       
Sjetne Arbeiderlag  Sjetne Teaterlag  Sjetnekoret  Sjetne IL oldboys 
Sjetne sanitetsforening (nedlagt desember 2016)  
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2.3 Årsmøte i Sjetne Frivilligsentral  
Sjetne Frivilligsentral sitt øverste organ er årsmøtet i Sjetne Bydelshus.  I forkant av dette avholder Frivilligsentralen eget 
årsmøte. I 2016 ble Frivilligsentralens årsmøte avholdt 9. mars, med 13 stemme-berettigede og 5 observatører. 
Tradisjonelle årsmøtesaker ble behandlet.  

 

2.4 Styret i Sjetne Frivilligsentral 

Siden årsmøtet i 2016 har styret for Sjetne Frivilligsentral bestått av; 
leder                Solveig Angel Danielsen, nærmiljøet 
nestleder              John-Arne Skolbekken, Sjetne IL 
medlem              Jean Hitimana, Sjetne skolekorps 
medlem               Kaarina Kauppila, Tiller menighet 
Sjetne Bydelshus rep              Roar Aas (Sjetne Bydelshus`s rep.)  
Trondheim kommunes rep              Vigdis Stenstvedt Meisler (Fagleder Sjetne skole.)             Gikk ut av styret 7.09.2016 
Trondheim kommunes rep              Ann Sylvi H. Storvold (Enhetsleder Tiller H&V senter)              Fra 7.09.2016  
varamedlem              Kjellrun Reppe, Sjetne pensjonistforening 
varamedlem              Torunn Tronga, Sjetne skole FAU 
vara Trondheim kommune              Ann Sylvi Haugen Storvold (Enhetsleder Tiller H&V senter      Frem til 7.09.2016 
vara Trondheim kommune              Grethe Løvdal Endresen (Sjetne barnehage)                            Fra 26. oktober 2016 
 

Styret har i løpet av året avholdt 7 styremøter og behandlet 51 saker. Foruten kontroll med aktivitetsplan og regnskap, har 
utvikling av Frivilligsentralen, fremtidig organisering av Norges frivilligsentraler, utvikling av senior på Tiller og 
TrimStokken vært de mest engasjerende og tidkrevende sakene for styret.  
I tillegg til styremøtene, gjennomførte styret sin tradisjonelle planleggingsdag i starten av januar. 

 

2.5 Valgkomiteen har siden årsmøtet i 2016 bestått av: 
Medlem:  Marit Kjøsnes Lorentzen, Sjetne skole FAU 
medlem:  Erling Halvorsen, Sjetne Horn & Ompa 
medlem:  Guro Welander Angenete, Nærmiljøet Sjetnemarka 

 

2.6 Regnskapsfører og revisor 
Frivilligsentralen har også i 2016 hatt Toril Nilsen i regnskapsfirmaet Toril Nilsen AS som regnskapsfører. Nilsen er også 
Sjetne Bydelshus sin regnskapsfører. Styret er meget tilfreds med måten regnskapsrapporter og oppfølging rundt 
regnskapet blir ført på.   
Regnskapet for 2015 ble også i 2016 revidert av KL Regnskap Rosten AS. 

 

2.7 Ansatte 

Pr. 31.desember 2016 var det til sammen 2,7 årsverk i lønnet arbeid ved Sjetne Frivilligsentral.  
• Siri Kvande, 100% stilling som daglig leder 
• Faik Bilalovic, 50% engasjement som prosjektleder for TrimStokken, med varighet frem til 15.08. 2017 

• Faik Bilalovic, 50% engasjement som prosjektleder for Senior på Strinda, med varighet frem til 15.08.2017. 
Prosjektet er et samarbeid med Strinda Frivilligsentral 

• Gunn-Cathrine Espenes, 50% engasjement som prosjektleder for Senior på Tiller, med varighet frem til 
15.08.2017 

• Sissel Berge, 20% engasjement som prosjektmedarbeider, med varighet frem til 31.12.2017 
Med lønnstilskudd, integreringstilskudd og mentortilskudd fra NAV, samt egenandel fra Frivilligsentralen. 

• Hanne Aas, renholder i Frivilligsentralens lokaler, 1 time pr uke 
 

 

2.8 Praksisplass 

Frem til 31.05. 2016 hadde vi en person i praksisplass gjennom NAV. 
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2.9 Frivillighet 
Gjennom Frivilligsentralen bidrar mange med engasjementet og hjertevarme. Noen bidrar en gang imellom mens andre 
bidrar ukentlig. Når vi grovt summerer timebruk fra frivillige i aktiviteter og tilbud som Sjetne Frivilligsentral har vært 
involvert i blir deltagelsen i 2016 høy. 
Vi synes det er naturlig å dele frivillig innsats inn i følgende hovedgrupper: 
 

Hjelpende hender 1 110 følge, data, handyman, hus &hage mm.  

Trimtilbud 2 280 dans, Zumba, gågrupper, sterk&stødig, Markapostan mm. 

Samvær kos og nytte 2 114 Onsdagskafe, dagsturer, suppe, bingo, strikking, språkkafe mm. 

Nærmiljøet i fokus 3 730 natteravn, benk&sti, fyrverkeri, vårdugnad, Sjetnemarked mm 

Barn - og unge 856 Bingen, sjakk, åpen gymsal, ung&gammel, elevers innsats 

Styrearbeid 670 Oppfølging fra AU, styremøter   

Ekstern formidling 400 Sjetne skole, julemarked, H&V senter   
      

Sum frivilliges innsats 11 160     
 
Omgjort i årsverk vil timetallet utgjøre rundt 6 årsverk med frivillig innsats i 2016. Tallet er en økning på drøyt 1000 timer i 
forhold til 2015. En formidabel innsats som er med på å utgjøre en forskjell for nærmiljøet vårt. 
 
 
2.10 Lag og organisasjoner  

Gjennom medlemskap i Sjetne Bydelshus er lag og foreninger med som eiere av Sjetne Frivilligsentral. Vi er derfor i en 
særstilling i forhold til de fleste andre frivilligsentraler. Kontakten er god og vi samarbeider veldig godt. 
Sjetne Frivilligsentral synes det er trist at den tradisjonelle foreningen Sjetne sanitetsforening valgte å nedlegge 
foreningen på tampen av året. Det står respekt av det arbeidet som de driftige damene har nedlagt gjennom nært 50 års 
virke for den gode sak. Foruten de tidligere nevnte medlemstilslutningene i Sjetne Bydelshus har Frivilligsentralen hatt 
godt samarbeid med Sjetne Skotthyll, Sjetne Park og Starrmyra borettslag. 
  
2.11 Frivilligsentralens nettverk 
Daglig leder inngår i nettverket Trondheims Frivilligsentraler. Jevnlig møtes nettverket for å ta opp kollegiale forhold og 
utviklingssaker. Trondheimsnettverket har inngått i ett større nettverk med frivilligsentraler i region 4, fra Sør-Trøndelag i 
sør til Finnmark i nord. Med endrede retningslinjer for frivilligsentralene fra 2017, vil nettverksarbeidet bli endret. Hvordan 
endringene vil bli, vet vi ved årsskiftet ikke.  
 
Høsten 2016 ble det enighet om at landets Frivilligsentraler skulle samles i interesseorganisasjonen Norges 
Frivilligsentraler. Diskusjonene rundt interesseorganisasjonen hadde da pågått i mange år. Sjetne Frivilligsentral meldte 
seg inn som medlem i september 2016. På Landsmøtet i november var det bred enighet om handlingsplan, retningslinjer 
og veien å gå for interesseorganisasjonen Norges Frivilligsentraler.  
Styreleder representerte Sjetne Frivilligsentral på Landsmøtet. 
 
 
2.12 Samhandling med det offentlige 
Kulturdepartementet har også i 2016 gitt tilskudd til drift av landets Frivilligsentraler. Kommunereformen ble vedtatt i 
juni. Med den kom også endringen i tilskuddsordninger. Fra 1.januar 2017 vil statstilskuddet til den enkelte sentral bli 
overført til kommunen, med en forsiktig øremerking om at midlene skal benyttes på frivilligsentralen. Fra samme dato vil 
også tidligere vedtatte retningslinjer for frivilligsentralene, gitt av kulturdepartementet, opphøre. I henhold til retningslinjer 
fra KUD ble rapport og regnskap for 2015 samt budsjett og søknad for 2016 innsendt innen fristen. Det vil komme nye 
rutiner for rapportering i 2017. 
 

Trondheim kommune bidrar i sterk grad til at byens Frivilligsentraler skal ha trygge vilkår for drift og utvikling via 
tilskuddsmidler. Vi er svært fornøyd med å ha politikere og en kommuneadministrasjon som tar frivillighet på alvor og ser 
at økte tilskudd til frivilligheten fører til positive resultater i nærmiljøet. I rådmannens fagstab har frivilligsentralene sin 
rådgiver, Knut Meinert Kiplesund, som er vår døråpner inn mot politikere og administrasjon.  Gjennom året har vi hatt 
kontakt med mange enhetsledere om gjennomføring av ulike tiltak. Vi vil særlig berømme det gode samarbeidet med 
Tiller Helse & velferdssenter. 
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2.13      Samarbeid med skoler i nærmiljøet 
Sjetne skole: Samarbeidet med Sjetne skole har også i år vært nært. Kontakten har allikevel ikke vært så målrettet som 
vi kunne ønske oss. Frivilligsentralen har det siste året hatt stor innvirkning på innholdet i valgfaget «Innsats for andre» 
hvor 30 elever ukentlig har hatt to timer undervisning. 
 

 
2.14 Økonomi 
For 2016 hadde vi budsjettert med et underskudd på kr. 70.000. Resultatet ble et underskudd på kr. 47.079 
Ved årsslutt har Sjetne Frivilligsentral en egenkapital på kr. 232.195.  Offentlige tilskudd fra stat og kommune er de 
eneste sikre inntektskildene til frivilligsentralen. I 2016 var driftstilskuddene fra stat og kommune samlet kr. 608.000 
(310.000 fra KUD 298.000 fra kommunen) Disse midlene skal benyttes til å dekke lønn og kontordrift. Utgifter utover dette 
må dekkes inn via andre inntektsmuligheter.  
Sjetne Frivilligsentral har et stort aktivitetsomfang og er avhengig av å søke ulike tilskuddsordninger, samt ha godt 
samarbeid med gode støttespillere. I 2016 har Frivilligsentralen søkt tilskudd/mottatt støtte på følgende: 
 

Aktivitet            Sum  Mottatt midler fra 

TrimStokken 300 000  Trondheim kommune, folkehelsemillionen 

Senior på Tiller & Strinda 450 000  Trondheim kommune, helse og velferd 

MusikkBingen, nyinvesteringer 5 000  Trondheim kommune, barne og ungdomsmidler 

MusikkBingen. Reparasjon 1 863  Sjetne skole FAU 

MusikkBingen,nyinvesteringer 2 600  Sjetne skole FAU 

Nyttårsfyrverkeri 5 000  Trondheim kommune, frivillighetsmillionen 

Natteravn 2 500  Tryg Vesta 

TrimBingo 7 500  City Syd 

Åpen gymsal 17 092  Trondheim kulturnettverk 

Internasjonal matfest 6 000  Trondheim kommune, frivillighetsmillionen 

Aktivitetsstøtte 8 000  Coop Midt_Norge SA 

Gode nærmiljøtiltak 12 700  Minnegave etter Kolbjørn Lindgjerdet 

Momskompensasjoner 73 750  Lotteri og stiftelsestilsynet 
 
  
 

2.15 Arbeidsmiljø, HMS 
Frivilligsentralen er svært fornøyd med å disponere de lokalene vi i dag leier i Sjetne Bydelshus. Nøkternt, men praktisk 
innredet og alt nødvendig kontorutstyr tilgjengelig. Kontoret er nok ikke optimalt innredet for tre ansatte, men med små 
krav så går det. «Storrommet» vårt gjør oss utrolig fleksible til å legge til rette for ulike tiltak og aktiviteter, og vi låner det 
veldig ofte ut til våre samarbeidspartnere. Vi ser imidlertid at det snart er på tide med en liten oppgradering av møbler og 
maling på veggene. Bydelshuset har gitt tillatelse til at vi kan legge inn vann og oppvaskbenk på Frivilligsentralen, men vi 
har valgt å avvente oppgradering i påvente av endringer i Bydelshuset. 
 
Det er til tider travle dager for de ansatte ved Frivilligsentralen og vi henger fortsatt etter med å få utarbeidet lovfestede 
krav til HMS på arbeidsplassen. Arbeidet med å fullføre pålagt HMS perm ble ikke fullført i 2016. Dette er et arbeid som 
må prioriteres i 2017. 
 
Alle ansatte, samt noen utvalgte frivillige, gjennomførte i september et 3 timers grunnleggende førstehjelpskurs, ledet av 
Akuttundervisning AS. 
Alle ansatte og styreleder deltok på 2 dagers regionsamling for Frivilligsentralene i region 4, arrangert i Trondheim. 
 
Foruten dette har daglig leder forsøkt å holde seg oppdatert i prosessen rundt ombygging av Sjetne Bydelshus og Sjetne 
skole, og hva det vil føre til av endrede arbeidsforhold for Frivilligsentralen. 
 
De ansatte har i løpet av året hatt et samlet sykefravær på 32 dager, i tillegg til 7 egenmeldingsdager. 
En av de ansatte fikk innvilget studiepermisjon uten lønn i to dager. 
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Kapitel 3  RESULTATER – HVA HAR VI OPPNÅDD? 
Når styret ser tilbake på året, så er det noen aktiviteter vi spesielt er fornøyd med å være involvert i: 
 
MØTER MELLOM UNG OG GAMMEL 
Gjennom skolens valgfag «Innsats for andre» har vi bidratt til at ung og gammel har hatt mange trivelige arenaer gjennom året; 
Lavotur, Tacotorsdag, håndpleie, datakafe og aktivitet i parken har ført til at økt forståelse for hverandre. 
 
MANDAGSSUPPE 
Når invitasjonen til varm suppe, ferskt brød og dessert kommer møter seniorer opp i hopetall. Har blitt en veldig viktig arena for de 
mange som må spise middag alene. 
 
SENIOR PÅ TILLER  

Med prosjektstøtte fra Trondheim kommune har vi lyktes med å etablere mange nye møteplasser for seniorer på Tiller. Strikkeklubb, 
gågruppe, TillerTreff, sterk & stødig gruppe og språkkafe er faste tilbud, mens vi månedlig også tilbyr en utflukt. 
 

 

3.1 Frivilligsentralens arenaer 

Sjetne Frivilligsentral sin oppgave er å avdekke behov og iverksette tiltak med aktuelle samarbeidspartnere. Vi ønsker i 
minst mulig grad å drive egne prosjekter, all den tid det legger begrensninger for vår kapasitet. Tabellen under viser 
fordeling mellom hvilke prosjekter vi driver på egen hånd og hvilke prosjekter vi i 2016 har hatt samarbeidspartnere med 
på. 

Frivilligsentralens egne arenaer   Samarbeidsprosjekter                  Samarbeidspartnere 

Bingo   17. mai i grenda Sjetne grendelag 

Bowlingtorsdag  Bokutlån og bokkafe Heimdal bibliotek 

Brosjyreutdelere  Den kulturelle spaserstokken Seniorkultur 

Dagsturer  Folkehelse uka Seniorkultur 

En-til-en hjelpere  Frilufts gruppa Sjetne Pensjonistforening 

Grafisk design hjelp  Gammeldans i Sjetnemarka Heimdal spelemannslag 

Handymenn for sentralen  Historiegruppa Sjetne Pensjonistforening 

Kunstutsalg  Juletretenning Sjetne IL ABI, Sjetne Horn&Ompa 

Lesevenn i skolen  Natteravn Sjetne skole FAU, Tryg Vesta 

Mandagssuppe  Nyttårsfyrverkeri Sjetne IL 

Markapostan  Onsdagskafe Sjetne pensjonistforening 

MusikkBingen  Senior på Strinda Kommunen, Strinda Frivilligsentral 

Månedens turmål  Senior på Tiller Kommunen,  pensjonistforening 

Romjulskafe  Senior yoga Heidi Salin Lie 

Sjakkmandag  SjetneMarked Lokale kunstnere og elever ved Sjetne skole 

Sjetne gå-gruppe  Skotthyll Sjetne skotthyllklubb 

Sti & benkeprosjektet  Språkkafe Tiller menighet og helse & velferdssenteret 

Strikkeklubb  Sterk&stødig Sjetne Fysioterapienheten 

Strikkeprosjekter  Sterk&stødig Tiller Fysioterapienheten 

Teater, revy, kino og kabaret kvelder  Trimstokken Trondheim kommune - folkehelsemillionen 

Tiller - gågruppe  TV-aksjonen Sjetne og Tiller byaksjonsleder for TV-aksjonen + nærmiljøet 

Tiller - strikkeklubb  Ung møter gammel Skoler, barnehager, pensjonister 

TillerTreffen  Vandreturer Pensjonistforeningen og menigheten 

Trimbingo  Vi synger julen inn Tiller menighet, Sjetnekoret 

Vårdugnad i nærmiljøet  Zumba DKSS og Sjetne Bydelshus 

   Åpen gymsal Trondheim kulturnettverk, Sjetne IL 

    Åpent hus på H&V senter H&V senter, hjemmetjenste ++ 
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3.4 Evaluering av handlingsplanen 2016 

Mål 1: TRYGG ORGANISATORISK PLATTFORM    

Stikkord for planene: Justere vårt formål og rolle, kvalitetssikring av aktiviteter, HMS krav   

Hva er vi fornøyd med Hva kunne vi gjort bedre Hva fikk vi ikke gjennomført   

Bidratt aktivt for Norges Frivilligsentraler Kvalitetssikring HMS permen er ikke sluttført   

Gjennomført førstehjelpskurs for ansatte Avgrensninger Frivilligsentralens rolle på Tiller er uavklart   

Samhandling med mange enheter i kommunen  Justeringer av formålet vårt   

     

Mål 2: HVERDAGSINTEGRERING     

Stikkord for planene: Verdidebatt, velkomstkomite, lett å finne ut hva som skjer, samarbeid med foreningene  
Hva er vi fornøyd med Hva kunne vi gjort bedre Hva fikk vi ikke gjennomført   

Mye synliggjøring gjennom Heimdalsbladet Nye Barn- og ungdomstilbud Internasjonal matfest   

Igangsatt språkkafe Styrket Sanitetsforeningen Velkomstkomite   

Gjennomført aktivitetslederkurs for 30 ungdommer Bygda i byen står på stedet hvil    

Administrerer facebook side for pensjonistforeningen    

Økt med 100 liker klikk på facebook     

Synliggjøring av nærmiljøet via Facebook     

Del ut infobrosjyre i 2500 postkasser     

Web siden kan oversettes til mange språk     

     

Mål 3: FOLKEHELSE FOR ALLE     

Stikkord for planene: Varierte møteplasser, trimtilbud for alle, framsnakking og utvikling av TrimStokken  
Hva er vi fornøyd med Hva kunne vi gjort bedre Hva fikk vi ikke gjennomført   

Framsnakking av mange grupper, særlig via Facebook Oppfølging Åpen gymsal Fått TrimStokken inn i en trygg ramme   

Bidratt til 10 arenaer som arrangeres ukentlig Sjakkmandager Tatt initiativ til Sjetne IL om å opprette Trimgruppe  

Bidratt til 1 arena som arrangeres annenhver uke     

Bidratt til 5 arenaer som arrangeres månedlig     

Bidratt til 13 arenaer som arrangeres årlig     

Bidratt til 7 arenaer som pågår over tid     

Bidratt til 8 arenaer som enkeltarrangement     

     

Mål 4: HVERDAGSMESTRING FOR SENIORER    

Stikkord for planene: yngre seniorer, tidsriktige aktiviteter, ung og gammel, deltagelse   

Hva er vi fornøyd med Hva kunne vi gjort bedre Hva fikk vi ikke gjennomført   

Gjennomført intro kveld for yngre senior kvinner Gubbekvelder på Tiller    

Igangsatt Zumba for yngre seniorer Kanelknuten på Tiller    

Motivert mange til å be med seg en venn     

 TillerTreff har blitt en viktig arena for senior på Tiller    

Gitt ekstra oppmerksomhet til enslige     

Bingo har blitt en viktig arena     

Bidratt til mange møter mellom ung og gammel     
 
  

TOK
Tekstboks
Side 11 av 20



 
 

Kapitel 4  REFLEKSJONER FOR FREMTIDA 
 

2017 er året hvor mye nytt skal skje i Sjetnemarka. Rundt påsketider forlater alle elevene Sjetne skole og skal tilbringe de neste 2 
årene i brakkeby på Brøset. Det vil nok gå bra.  Men, at det vil bli et tomrom i bygda når 550 elever er borte på dagtid er det liten tvil 
om. Frivilligsentralen har samarbeidet tett med skolen i alle år. Gjennom valgfag innsats for andre har mange elever fått kjennskap til 
hva det vil si å bry seg og det å være «på tilbudssiden» overfor andre. Mange gode møter mellom ung og gammel har vi vært med på 
disse årene. Vi håper inderlig at dette gode samarbeidet skal fortsette på en eller annen måte i de årene elevene har skoledager 
utenfor bygda også. 
 
Når elevene forlater Sjetne skole, vil bygningsarbeid for ny skole ta fatt. Hvordan bygningsarbeidet vil påvirke daglig drift av 
Frivilligsentralen vet vi ikke, men at vi kommer til å ha heisekraner, lastebiler og bygningsstøy ganske så tett innpå oss vet vi.  
I løpet av byggeperioden med skolen, starter trolig også byggeprosessen med idrettshall. Og, som om ikke skole og idrettshall var nok, 
ligger det an til vedlikeholdsarbeid i på Bydelshuset også.  
Midt oppe i alle disse byggeprosjektene skal Sjetne Frivilligsentral prøve å være et åpent og aktivt møtested som sørger for gode møter 
mellom mennesker. Inntil videre velger vi å tro at vi ikke blir veldig mye forstyrret av byggeprosessene, men vi føler oss ikke helt 
skråsikker.  
Vi har i alle fall ikke lagt en plan B om vi må flytte ut fra Bydelshuset under byggefasen. 
 
Kanskje burde vi benyttet byggeprosjektene til å flytte Frivilligsentralen opp til Tiller for en periode? Gjennom vårt prosjekt «Senior på 
Tiller» har vi bidratt til at mange eldre på Tiller har fått nye møteplasser i sitt eget nærmiljø. Selv med engasjert prosjektledelse klarer vi 
imidlertid ikke å nå særlig bredt ut til folk på Tiller. De eldre på Tiller møter opp i stadig økende antall, men organisasjonslivet er nok litt 
for smalt til å fange behovet for en Frivilligsentral som knutepunkt. Å flytte Frivilligsentralen til Tiller i byggeperioden virker derfor som 
en vanskelig gjennomførbar ide. Aktivt eierskap er en vesentlig suksessfaktor for drift av en frivilligsentral.  
 
Kommende sommer starter grunnarbeidet med veien fra Hallsteinjordet og opp til Tiller. Når veien er ferdig starter utbyggingen av 950 
nye boliger. Det må dagens Sjetnemarkinger forberedes på. Den utfordringen og de mulighetene det bringer med seg vil 
Frivilligsentralen gjerne være en sentral aktør i. Med en dobling av folketallet i Sjetnemarka de neste ti årene er det derfor mer 
nærliggende å tenke at innsatsen vi nedlegger på Tiller vil avta de kommende årene. 
 
Frivilligsentralens slogan «Møte mellom mennesker» er drivkraften bak alle våre aktiviteter. Fra første dag har fysisk aktivitet vært 
kjennetegnet på de mange møteplassene Frivilligsentralen skaper. I 2017 har Frivilligsentralen bidratt til 14 ulike tilbud hvor fysisk 
aktivitet inngår. Frivilligsentralens formål er å initiere og igangsette aktiviteter. Ikke å drive dem. Nå har vi kommet dithen at vi ønsker at 
noen av Frivilligsentralens trimtilbud kan videreutvikles i Sjetne IL. Forutsetningen for det er at idrettslaget oppretter en egen 
trimavdeling i løpet av året. Trimgruppen vil få ansvaret for å ivareta aldergruppen 15-99 år, og deres ønsker for breddeidrett og 
mosjon i eget nærmiljøidrettslag.  Vi er sikker på at dette vil bli en berikelse for voksengenerasjonen og de ungdommene som ikke er 
så opptatt av cupdeltagelse og resultater.  
 
Vi tror det fremdeles ligger mange udekte behov og venter på å bli sett i nærmiljøet vårt. Ikke minst vet vi at Trondheim kommune har 
mange ønsker for hvordan frivilligheten i fremtiden skal spille en enda viktigere rolle enn i dag.  
Fra 2017 kommer statstilskuddet via kommunen og derfra ut til frivilligsentralene. Statstilskuddet har stått på stedet hvil i seks år, men 
øker i 2017 fra 310 000 til 367 000. I tillegg kommer tilskuddet Trondheim kommune bidrar med direkte til hver frivilligsentral. I år blir 
dermed tilskuddet fra kommunen på kr. 671 000, som fortrinnsvis skal gå til administrering av Frivilligsentralen og lønn til daglig leder i 
100%stilling. 
For tiden utarbeides ny samarbeidsavtale med Trondheim kommune og byens Frivilligsentraler. Avtalen har som intensjon å løfte 
frivilligheten, og det er kommunen som er den aktive i prosessen! 
 
Styret i Sjetne Frivilligsentral er stolt over å være en viktig brikke i alle de mulighetene og utfordringene som ligger foran oss. Vårt 
formål er å være et bindeledd mellom frivilligheten og det offentlige. Dette tror vi blir enda mer forsterket fremover. 
Uavklart fremtid og mange byggeprosjekter til tross; Sjetne Frivilligsentral skal fortsette å bidra til gode møter mellom mennesker i 
nærmiljøet vårt.  Det er i nærmiljøet folk bor. Det er der ting skal skje! 
 

Sammen med deg bidrar vi til trygge, trivelige og engasjerte nærmiljø, med folk som bryr seg! 
 

Sjetnemarka 15. februar 2017 

-------------------------- 
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Sjetne Frivilligsentral skal bidra til at: 
 

Sjetnemarka, Kroppanmarka, Okstad og Tiller skal være  
aktive, trygge og trivelige bydeler 

med engasjerte mennesker som bryr seg! 
 

Handlingsplan 2017 
 

 
 

Mål 1  Møter mellom mennesker  
Nærmiljøet skal ha varierte aktiviteter hvor folk møtes og blir kjent; 
1.1   Se muligheter for igangsetting av nye aktivitetstilbud 
1.2   Gjøre vårt for at nærmiljøet har tilstrekkelig med arenaer for å møtes 
1.3   Bistå Sjetne IL med økt innsats på mosjonsidrett for ungdom og voksne 
1.4   Bidra til at vårt nærmiljø blir et godt sted å komme til som nyinnflyttet 
1.5   Gjøre det lett å finne ut hva som skjer og når det skjer 

 
 
 

Mål 2  Hverdagsmestring for seniorer 
Sammen er vi mindre alene; 
2.1   Ha økt fokus på tilbud for yngre seniorer i alderen 60-70 år 
2.2    Motivere til at flere eldre blir beviste på å «be med en nabo» til nærmiljøaktiviteter 
2.3       Bidra til varierte fysiske aktivitetstilbud gjennom TrimStokken 
2.4       Bidra til at ungdom og eldre møtes 
2.5       Motivere til at seniorer tar mere ansvar for gjennomføring av eksisterende tilbud 

 
 
 

Mål 3  Utvikling av Frivilligsentralen 
Sikre en trygg og fremtidsrettet organisering; 
3.1       Klargjøre Frivilligsentralens målgrupper og virksomhet 
3.2   Sikre nødvendige instrukser og lovpålagte krav 
3.3   Utvikle gode rutiner for gjennomføring av våre aktiviteter 
3.4   Være en aktiv og positiv samhandlingspartner for Trondheim kommune 
 
 
 
 

Tiltaksplaner til hvert mål er utarbeidet. 
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VEDTEKTER 
 

 

 

 

 

 

 

Som vedtatt på Stiftelsesmøte  

3.desember 2009, 

med endringer, sist fra 8. mars 2017 

 

 

Frivilligsentralens visjon 

Sjetne Frivilligsentral skal bidra til at 

Sjetnemarka, Kroppanmarka og Okstad skal 

være  aktive, trygge og trivelige bydeler med 

engasjerte mennesker som bryr seg! 

 
 
Kapitel 1 Formål 

 
§ 1 Målgrupper 
Frivilligsentralen er lokalt forankret i Sjetnemarka, men 
også Okstad og Kroppanmarka inngår i Frivillig-
sentralens avgrensede nærområde. Dersom 
forholdene ligger til rette for det, kan også Tiller inngå i 
Sjetne Frivilligsentral sitt geografiske nærmiljø. 
 
Frivilligsentralen utvikles i takt med menneskene som 
bidrar og nærmiljøets behov, og er åpen for alle som 
har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. 
 
Frivilligsentralenes slagord «Møte mellom 
mennesker», gjenspeiler Sjetne Frivilligsentral`s visjon. 

 
 

§ 2 Virksomhet 
Sammen med alle skal Frivilligsentralen bidra til at 
nærmiljøet utvikles og oppleves positivt for flest mulig. 
Mennesker i alle aldre skal utfordres til engasjement 
og frivillighet for å fylle behov og tomrom i nærmiljøet. 
 
Frivilligsentralens oppgave er ikke å drive egne 
aktiviteter, men å; 
• Avdekke behov 
• Vurdere løsninger 
• Synliggjøre behovet 
• Igangsette tiltak i samhandling med 

organisasjonslivet 
• Følge opp igangsatte tiltak 

 
Frivilligsentralen prioriterer innsats som gjør at 
mennesker møtes gjennom varierte aktiviteter i 
nærmiljøet. Fremfor å løse individuelle hjelpebehov 
enkeltmennesker måtte ha. 
 
Frivilligsentralen skal ta vare på engasjementet og 
dugnadsånden som finnes i nærmiljøet, gjennom å gi 
nødvendig støtte og motivasjon til eksisterende lag og 
organisasjoner. 
 
Gjennom innovativ virksomhet og som Bindeledd for 
nærmiljøet, ønsker frivilligsentralen å være en aktiv 
samhandlingspartner for at Trondheim kommune skal 
nå sine mål. 
Frivilligsentralen ønsker å bidra til samhandling mellom 
engasjerte mennesker, organisasjonslivet og 
kommunens tjenester på arenaer hvor et samarbeid er 
naturlig og hensiktsmessig. 
Den frivillige innsatsen skal være et supplement til 
kommunale tjenester, ikke en erstatning for. 
 
Virksomheten skal skje i henhold til de enhver tid 
gjeldende retningslinjer for Norges Frivilligsentraler, 
samarbeidsavtale med Trondheim kommune og 
årsmøte vedtatte beslutninger. 

 
 

Kapitel 2 Organisasjon 

 
§ 3 Juridisk person 
Sjetne Frivilligsentral eies av foreningen Sjetne 
Bydelshus. Sjetne Bydelshus er en selveiende og 
frittstående juridisk person med upersonlig og 
begrenset ansvar for gjeld. Medlemskap i Sjetne 
Bydelshus utgjøres av frivillige lag og foreninger i 
nærmiljøet. Sjetne Bydelshus er registrert i 
Frivillighetsregistret og enhetsregistret. 
Sjetne Frivilligsentral benytter Sjetne Bydelshus sitt 
organisasjonsnummer. 
Sjetne Frivilligsentral har ingen medlemskap. 
Sjetne Frivilligsentral er tilsluttet interesse-
organisasjonen Norges Frivilligsentraler. 

 
§ 4 Høyeste myndighet 
Årsmøtet i Sjetne Bydelshus er Frivilligsentralens 
høyeste myndighet. Frivilligsentralens regnskap                                      
og vedtektsendringer skal godkjennes i årsmøte i 
Sjetne Bydelshus. Øvrige årsmøtesaker godkjennes i 
Frivilligsentralens årsmøte, som holdes i forkant av 
årsmøte i Sjetne Bydelshus.  

§ 5 Arbeidsgiveransvar                                                                                                                            
Styret for Sjetne Frivilligsentral leder virksomheten 
etter retningslinjer fastsatt av årsmøtet i Sjetne 
Frivilligsentral og årsmøtet i Sjetne Bydelshus.                                                                                                                                            
Sjetne Bydelshus har arbeidsgiveransvar for daglig 
leder, men nærmeste overordnede for daglig leder er 
styreleder i Frivilligsentralen. Det er styret i 
Frivilligsentralen som er ansvarlig for ansettelser. 
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Kapitel 3 Årsmøtet 

 
§ 6 Innkalling og dagsorden                    
Årsmøtet i Sjetne Frivilligsentral avholdes årlig, innen 
31. mars.                                                                                     
Styret innkaller medlemsorganisasjonene i Sjetne 
Bydelshus til årsmøte med minst seks ukers varsel, og 
med   opplysning om dagsorden. Årsmøtet kunngjøres 
også gjennom interne informasjonskanaler og oppslag.                                         
Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må 
være innsendt til styret senest tre uker før årsmøtet.               
Sakspapirer skal være tilgjengelig senest en uke før 
årsmøtet. 

 
 
§ 7 Sammensetning av årsmøtet                                                                                                                
Rett og plikt til å møte i årsmøtet, med tale-, forslags 
og stemmerett, har alle medlemstilslutninger i Sjetne 
Bydelshus     og Frivilligsentralens styre. Andre med 
tilknytning til og interesse for sentralen kan møte med 
talerett.                                                                                                                                                   
Endelig dagsorden og sakspapirer skal være 
tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.                                                         
Eier og hver medlemstilslutning har 1 stemme hver i 
årsmøtet.                                                                                               
Daglig leder i Frivilligsentralen har møte og talerett i 
årsmøtet.                                                                                                                                                                                                                                                         
Årsmøtet er vedtaksført med det antall 
stemmeberettigede medlemmer som møter.  
 
 
§ 8 Årsmøtets oppgaver                                                                                                                                
Årsmøtet har følgende dagsorden:  
1. Godkjenning av innkalling 
2. Godkjenning av dagsorden 
3. Valg av møteleder, protokollfører, tellekorps og vitner til 

protokoll 
4. Behandle årsberetning for foregående kalenderår 
5. Behandle revidert regnskap for foregående kalenderår, 

jmf §4 
6. Behandle innkomne forslag som styret har mottatt innen 

fristen, jmf §6 
7. Vedta handlingsplan for inneværende kalenderår 
8. Vedta budsjett for inneværende kalenderår 

Velge styre, jmf §10 og 12 og valgkomite, jmf §10 
 

Møtet kan ikke behandle saker utover den vedtatte 
dagsorden.                                                                                   
Signert protokoll fra årsmøtet oversendes eier senest 
en uke etter årsmøtets avslutning. 
 

§ 9 Stemmegiving på årsmøtet 
For at et vedtak skal være gyldig, må det være truffet 
med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke 
stemmer anses som ikke avgitt. 
Ved stemmelikhet er det innstillingen som ligger til 
grunn som blir vedtatt. 
Beslutninger om vedtektsendringer fattes med 2/3 
flertall av de avgitte stemmene. 
Skriftlig avstemming skal gjennomføres såfremt 
årsmøtet forlanger det. 

 
§ 10 Valg og valgbarhet 
Styret velges av årsmøtet og bør inkludere 
representanter fra både eier og Frivilligsentralens 
deltagere, men med     flertall fra eiersiden. Styret i 
Sjetne Frivilligsentral skal ha følgende 
sammensetning:                                                                      
- styreleder                                                                                                                                                                                 
- nestleder                                                                                                                                                                                   
- 4 styremedlemmer (hvorav ett styremedlem er lederen i   
   Sjetne Bydelshus)                                                                      
- 2 varamedlemmer                                                                                                                                                                    
- 1 representant fra Trondheim kommune, med  
   personlig vara (oppnevnes av kommunen uten  
   tidsbegrensning og velges ikke av årsmøtet)                                                                                                              
 

Styret velges for to år av gangen. Leder og nestleder 
bør ikke velges samme år.  

Valgkomite, bestående av 1 leder og 2 medlemmer, 
velges for ett år av gangen. Her bør også både eier og 
Frivilligsentralens deltagere/enkeltmennesker fra 
nærmiljøet være representert.  

Bare kandidater som er forespurt og har svart positivt 
er valgbare.                                                                                   
Nye tillitsvalgte overtar sine verv umiddelbart etter at 
årsmøtet er avsluttet.     

 
§ 11 Ekstraordinært årsmøte                                                                                                                      

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer 
det, eller minst 1/3 av medlemssammenslutningene i 
Sjetne Bydelshus krever det. Det innkalles på samme 
måte som for ordinære årsmøter, med minst 4 ukers 
varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og 
ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i 
innkallingen. 
 

 

Kapitel 4 Styret 

 
§ 12 Styrets sammensetning 
Frivilligsentralen ledes av et styre på 8 medlemmer, 
bestående av leder, nestleder, 4 styremedlemmer 
(hvorav ett styremedlem kommer fra Bydelshusets 
styre) og 2 varamedlemmer. I tillegg 1 representant fra 
Trondheim kommune, med personlig vara. Jmf § 10 

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.                                                                                                                    
Styret er beslutningsdyktig når mer enn 50% styret, 
herunder styrets leder eller nestleder er tilstede.                
Varamedlemmer innkalles til styremøtene og har 
møterett.     

Ved lik stemmegiving vil leders stemme være 
avgjørende.                                                                
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Styret fører protokoll over sine forhandlinger og 
vedtak. Daglig leder er styrets sekretær og har tale- og 
forslagsrett.                                                       

Styreleder, i samråd med daglig leder, innkaller styret 
til møter etter behov. Sakspapirer og agenda skal 
være styremedlemmene i hende senest en uke før 
styremøtet. Enkeltmedlemmer av styret og daglig leder 
kan hver for seg kreve at styret sammenkalles.  

Styret kan oppnevne Arbeidsutvalg, fortrinnsvis 
bestående av styreleder, nestleder og daglig leder, for 
å saksforberede spesielle saker som skal behandles i 
styret. 

 
§ 13 Styrets funksjoner 
1. Forvaltning:                                                                                                                                                                                       
Styret  skal ivareta sentralens og eiers interesser og forvalte 
det mandat som er gitt av årsmøtet. Styret har ansvar for at 
driften er i samsvar med gjeldende retningslinjer og 
vedtekter.                                                                                                                        

2. Tilrettelegging/samarbeid:                                                                                                                                                                       
Styret skal gjennom samarbeid med daglig leder realisere 
sentralens målsetting gjennom handlingsplan, og medvirke til 
aktiv løsning av oppgaver og problemstillinger. Etter behov 
kan styret oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle 
oppgaver og utarbeide instruks for disse. Styret 
representerer Sjetne Frivilligsentral utad.                                                                                                

3. Kontroll:                                                                                                                                                                                                   
Styret skal føre tilsyn med sentralens virksomhet, økonomi, 
gjennomføring av vedtak, samt daglig leders arbeid                                                                                                                                  

 
§ 14 Tillitsvalgtes godtgjørelse 
Tillitsvalgte i Sjetne Frivilligsentral skal ikke godta 
honorar for sine verv. 

 
 
Kapitel 5 Administrasjon 

 
§  15 Daglig leder 
Daglig leder heter kalt DL, skal lede Frivilligsentralens 
daglige drift i henhold til retningslinjer for Norges 
Frivilligsentraler, samarbeidsavtale med Trondheim 
kommune, Frivilligsentralens vedtekter og beslutninger 
truffet av årsmøtet og styret. 
 
Daglig leder deltar i årsmøter og styremøter jmf § 8 og 
12. For øvrig vises til stillingsinstruks for daglig leder. 
 
 

§ 16 Signering 
DL har fullmakt fra styret til å avgjøre alle saker knyttet 
til daglig drift som ikke er av usedvanlig art og 
viktighet, og som har sin basis i Frivilligsentralens 
handlingsplan.  
DL signerer alene utbetalingsanvisninger opp til kr. 
20.000. Over dette beløp signerer daglig leder 
sammen med styreleder. 

§ 17 Økonomi 
Sjetne Bydelshus som eier, er ansvarlig for 
finansiering av Sjetne Frivilligsentral. 
 
Gjennom samarbeidsavtalen med Trondheim 
kommune, som inngås for 4 år av gangen, mottar 
Sjetne Frivilligsentral årlig tilskudd til drift av 
Frivilligsentralen.                                                                                                                                         
 
Styret kan knytte til seg regnskapsfører og ekstern 
revisor. 

  
 
 
Kapitel 6 Alminnelige bestemmelser 

 
§ 18 Taushetserklæring og politiattester 
Både Frivilligsentralens styre, ansatte og registrerte 
frivillige skal underskrive taushetserklæring. 

Personer tilknyttet Frivilligsentralen og dens aktiviteter 
avkreves gyldig politiattest etter den til enhver tid                    
gjeldende norsk regelverk. 

 
§ 19 Vedtektsendringer 

Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på 
ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Sjetne 
Frivilligsentral, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte 
stemmene.                                                                                                               
Vedtektsendringer skal godkjennes av Årsmøtet i 
Sjetne Bydelshus.  

 
   
§ 20 Oppløsning, sammenslutning og deling                                                                                          
Oppløsning av Sjetne Frivilligsentral kan bare 
behandles på ordinært årsmøte. Endelig vedtak om 
oppløsning behandles på ordinært Årsmøte i Sjetne 
Bydelshus.          
Ved oppløsning av Sjetne Frivilligsentral skal alle 
gjeldsposter dekkes, og eventuelle ubrukte midler 
tilfaller de formål som årsmøtet bestemmer og som 
samsvarer med Frivilligsentralens formål, jmf §1 i 
vedtektene. 

 
§ 21    Ikrafttreden 
Disse vedtekter, som trer i kraft 9. mars 2017, krever  
godkjennelse av årsmøtet i Sjetne Bydelshus 
 

--------------- 
 
 



Styresammensetning

Sjetne Frivilligsentral

fra 8.3.2017

Styre i Sjetne Frivilligsentral

Leder 1 år ikke på valg Solveig Angel Danielsen Nærmiljøet Sjetnemarka
Nestleder 2 år gjenvalg John-Arne Skolbekken Sjetne IL
Styremedlem 1 år ikke på valg Kaarina Kauppila Tiller menighet
Styremedlem 2 år ny Tore Skaret Sjetne skolekorps
Styremedlem* 2 år gjenvalg Roar Aas Rep. Sjetne Bydelshus
Styremedlem 2 år ny Torunn Fiskvatn Tronga Nærmiljøet
Styremedlem** Ann Sylvi Haugen Storvold                Representant fra kommunen
Varamedlem 1 år gjenvalg Kjellrun Reppe Sjetne Pensjonistforening
Varamedlem 2 år ny Jean Hitimana Nærmiljøet
Varamedlem** Grethe Løvdal Endresen Vararep. fra kommunen

*  Bydelshuset er representert med leder i Frivilligsentralens styre
** Trondheim kommune oppnevner selv sin representant og vararep i Frivilligsentralens styre

Valgkomite for Sjetne Frivilligsentral 
Leder Marit Kjøsnes Lorentzen, Sjetne skole FAU
Medlem Odd Rustad Sjetne Horn & Ompa
medlem        Guro Welander Angenete Nærmiljøet




