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 Årsmøte Sjetne Frivilligsentral 

26. februar 2019 

Kl. 18.00 på frivilligsentralen 

 

 

 

 

Sakspapirer: 

Dagsorden 

Årsberetning og regnskap 2018 

Budsjett og handlingsplan 2019 

Valgkomiteens innstilling 

 

Når årsmøtet er avsluttet, inviteres det til en åpen diskusjon om: 

1) Organisering rundt overgang fra prosjekt senior på Tiller til Tiller Frivilligsentral 

2) Eierforhold rundt Sjetne Frivilligsentral 
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DAGSORDEN 

 
Sak 1 Godkjenning av innkalling       

Forslag til vedtak:   Innkalling godkjennes          
 

Sak 2 Godkjenning av dagsorden      

Forslag til vedtak:  Dagsorden godkjennes         
  

Sak 3 Konstituering av årsmøtet, valg av protokollvitner og tellekorps 

Forslag til vedtak:   

 

Sak 4 Godkjenning av Årsberetning 2018        side   3 
Forslag til vedtak:  Årsmøtet godkjenner den fremlagte Årsberetningen 2018 

for Sjetne Frivilligsentral. 

 
 

Sak 5 Godkjenning av Regnskap 2018             side 10    
Forslag til vedtak:  Årsmøtet tilrår Årsmøtet i Sjetne Bydelshus å godkjenne  

Regnskap 2018 for Sjetne Frivilligsentral.    
 
 

Sak 6 Godkjenning av Handlingsplan 2019       side 13 
Forslag til vedtak:   Årsmøtet godkjenner handlingsplan 2019 for Sjetne Frivilligsentral.          
 

Sak 7 Godkjenning av Budsjett for 2019                   side 11 

Forslag til vedtak:  Årsmøtet godkjenner budsjett for 2019 for Sjetne Frivilligsentral.   
 

 

Sak 8 Valgkomiteens innstilling til valg    side 14 

              

    
 Sjetnemarka, 5. februar 2019 

  

http://sjetne.frivilligsentral.no/
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Sak 4  Årsberetning Sjetne Frivilligsentral 2018 
«Sjetne Frivilligsentral skal bidra til at Sjetnemarka, Kroppanmarka, Okstad og Tiller 

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

 

KAPITTEL 1  

OPPDRAG OG MÅLGRUPPER 
1.1  Historisk oppsummering 
Siden oppstarten høsten 2009, har sentralens mål vært å 

motivere til frivillig innsats, gjennom å være et bindeledd 
mellom det offentlige og nærmiljøets ønsker og behov. 

Målet er å motivere til frivillig innsats i eget nærmiljø. 
 

1.2 Mål og målgrupper 

Sjetne Frivilligsentral er åpen for alle og gir plass for alle 

aldersgrupper. Hovedmålene i 2018 har vært å bidra innen: 

1. Aktive nærmiljø 

2. Aldersvennlig by 

3. Folkehelse – tidlig innsats 

4. Inkludering 

5. Kultur 

6. Møteplasser 

7. Utvikling av Frivilligsentralen 

 

KAPITTEL 2    

RESSURSER 
Uten frivillige og gode samarbeidspartnere -ingen 

frivilligsentral. Frivilligsentralen består av ansatte, frivillige, 

styret, lokaler, økonomi og ikke minst mange 

samarbeidspartnere. Vi ser på alle som en mulighet og 

ressurs for å tilføre trivsel og engasjement i nærmiljøet.   
 

2.1     Befolkningen i vårt nærmiljø                    
(tall fra Trondheim kommune pr. 1.1.2018) 

Samlet befolkningstall i vårt nærområde er 13.328. Fordelt   
etter våre målgrupper: barn & ungdom 0-20 år, voksne 21-60 

år, godt voksne 60-80 og eldre 81+, er antallet i hver gruppe: 

                          0-20 år    21-59 år    60-80 år    81 år+ 

Sjetnemarka      893            1626        488             106 

Okstad               495             1080         191  11 

Tonstad             883             1663         737               90 
Rosten               493              1108         335  50 

Hårstad             949              1725         367  38

   

     

2.2 Eierforhold 
Sjetne Frivilligsentral er en underavdeling i foreningen Sjetne 
Bydelshus.  Sjetne Bydelshus består av følgende 

medlemstilslutninger: 
Sjetne IL            Sjetne Pikekor           Sjetne Horn & Ompa                  
Sjetne Pensjonistforening     Sjetne skole FAU       Sjetne grendelag 
Tiller Menighet           Sjetne Arbeiderlag     Sjetne Teaterlag 
Sjetnekoret           Sjetne IL oldboys       Sjetne skolekorps  

 
 

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 2018 ble Frivilligsentralens årsmøte avholdt 28. 

februar med 9 stemmeberettigede og 3 observatører tilstede. 

Tradisjonelle årsmøtesaker ble behandlet.  

 

2.4 Styret i Sjetne Frivilligsentral 

Siden årsmøtet i 2018 har styret bestått av: 

leder             John-Arne Skolbekken,        Sjetne IL 

nestleder      Odd Rustad,                Sjetne Horn & ompa  
medlem       Torunn Tronga,                    nærmiljøet 
medlem       Øystein By Rise,                Sjetne skole  
medlem       Kaarina Kauppila,                 Tiller menighet 

medlem       Roar Aas,                Sjetne Bydelshus  
medlem       Grethe Løvdal Endresen,      Trondheim kommunes rep      
vara             Tore Skaret,                 Sjetne skolekorps 
vara             Jean Hitimana,                  nærmiljøet 

vara             Ann Sylvi Haugen Storvold,  Trondheim kommunes rep            
 

Styret har avholdt 6 styremøter og behandlet 43 saker. I 

tillegg til styremøtene, gjennomførte styret en 

planleggingskveld i januar. Styrets hovedoppgave er å holde 

kontroll med årsmøtevedtatte beslutninger og bidra til 

utvikling i riktig retning. Hovedfokus i styrets arbeid i 2018 

har vært å være bindeleddet mellom de ulike 

utbyggingsprosjektene som har påvirket Sjetnemarka. 

 

2.5 Valgkomiteen har bestått av: 
Leder:  Ivar Nervik, Sjetne pensjonistforening 

medlem: Arild Haugrønning, Nærmiljøet 

medlem: Siv-Helen Lund, Nærmiljøet 
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2.6 Regnskapsfører og revisor 

Frivilligsentralen har også i 2018 hatt Toril Nilsen i 

regnskapsfirmaet Toril Nilsen AS som regnskapsfører. Nilsen 

er også Sjetne Bydelshus sin regnskapsfører. Styret er tilfreds 

med måten regnskapsrapporter og oppfølging rundt 

regnskapet blir ført på.   

Regnskapet revideres av KL Regnskap Rosten AS. 

 

2.7 Ansatte 

Pr. 31.desember 2018 var det til sammen 1,9 årsverk i lønnet 

arbeid ved Sjetne Frivilligsentral.  

• Siri Kvande, 100% stilling som daglig leder 

• Gunn-Cathrine Espenes, 50% engasjement som 

prosjektleder for Senior på Tiller 

• Ingvild Storeheier, 40% engasjement som 

prosjektleder for TrimStokken 

• Therese Tronga, renholder i Frivilligsentralens 

lokaler, 1 time pr uke 

 

Hanne Aas sa opp sin stilling som renholder fra 

15.10.18 og ble etterfulgt av Therese Tronga. 
 

2.8 Praksisplasser 

I løpet av året har vi gitt tilbud om praksisplasser for en 

deltager fra Kriminalomsorg i frihet og 2 elever fra Byåsen 

videregående skole, helse og oppvekst. 

 

2.9 Frivilligsentralens nettverk 
Daglig leder inngår i nettverket Trondheims frivilligsentraler, 

som ved årsslutt består av 11 frivilligsentraler. Jevnlig møtes 
nettverket for å ta opp kollegiale forhold og utviklingssaker.  

I løpet av året ble det arrangert 1 samlingsdag for nettverket i 

tidligere Sør-Trøndelag og 1 samlingsdag for 

Trøndelagsnettverket. 

 

 

2.10 Frivillighet 
Det er frivillighet som er bærebjelken i vårt arbeid. Noen 

bidrar en gang imellom mens andre bidrar ukentlig. I møte 
med enkeltmennesker har vi erfart at det er viktig å finne ut 

hva folk ønsker å bidra med.  Når vi grovt summerer 
timebruk fra frivillige på våre 45 prosjekter, viser 

sluttsummen at frivillige har bidratt med 10.970 frivillige 
timer. Som omgjort i arbeidstid utgjør ca 6,5 årsverk. Omgjør 

vi tallet til verdiskapning i kroner og øre, blir summen 
3.291.000. (Frivillige timer regnes i 300,- pr. time) Tallet er 

omtrent som i 2017, dette til tross for at Bydelshuset var 
stengt for aktivitetsskaping store deler av senhøsten. 

Vi har delt inn våre 45 prosjekter og aktivitetstilbud i 7 

kategorier. Timeforbruk på frivillige i de ulike kategoriene 
fordeler seg slik:    

Sammen i nærmiljøet 3861 timer   
Fysisk aktivitet  2827 timer  

Eldre & godt voksen 1443 timer  
Barn og ungdom     245 timer  

Ei hjelpende hånd  2144 timer   
Gjenbruk og utlån    410 timer  

Utflukter       60 timer  
 

 

2.11 Samarbeid med 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 godt. Foruten de 

tidligere nevnte medlemstilslutningene i Sjetne Bydelshus har 

Frivilligsentralen hatt godt samarbeid med Sjetne Skotthyll, 

Sjetne Park og Starrmyra borettslag. I slutten av november 

initierte Frivilligsentralen til et informasjonsmøte for 

nærmiljøets lag og foreninger. Skolen, idrettslaget og 

Bydelshuset fikk anledning til å informere om idrettshall og 

nye lokaler. 

  

 

2.12 Samhandling med det offentlige 
Trondheim kommune bidrar i sterk grad til at byens 

frivilligsentraler skal ha trygge rammer. Samarbeidet er 

ivaretatt i en fireårig samarbeidsavtale gjeldende fra 2018-
2021.  

Sjetne Frivilligsentral samarbeider med mange enheter i 
Trondheim kommune og de viktigste samarbeidspartnerne i 

året har vært: 
  

Kultur & fritid 
Frivillighetskoordinator. 
Frivillighetskoordinator for kultur bistår med råd og 
veiledning ved bookingbasen og tilskuddsbasen. 

 

Idrett & friluftsliv 
Vi har hatt god kontakt mot rådgivere i idrett og friluftsliv ad 

merking av stier, snarveier og Nærturer. Vi sendte inn ønske 
om 2 nye stier som Snarveier og fikk godkjent begge. I april 

fikk vi til en befaring med rådgivere ad ønsker om 
utbedringer og vedlikehold i parken.  
 

Kulturtilbud for barn 
Vi har fått tips og veiledning til gjennomføring av Basen, 

aktivitetskvelder for barn i alderen 10-12 år i Sjetnemarka og 
Okstad. 
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Kulturtilbud for senior 
Grunnet ombygging i Bydelshuset har vi i 2018 vært nødt til 
å si nei til å være arrangør av større og mindre konserter i 

regi av den kulturelle spaserstokken. Bydelshusets scene har 
tidligere gjort oss til en attraktiv arrangør og vi har derfor 

fått være vertskap for de aller største artistene som bidrar 
gjennom DKSS. 

 

Bibliotek 
Frivilligsentralen har utlånsdeponi av bøker fra Heimdal 
bibliotek og skifter bøker 3-4 ganger pr. år. Bibliotekar har 

hatt bokcafe på Frivilligsentralen. 
 
 

Helse og omsorg 

Frivillighetskoordinator 
Knut Kiplesund er frivillighetskoordinator for helse & velferd 

og vår kontakt inn i rådmannens fagstab. Frivilligsentralene 
har tett kontakt med ham og har gjennomført flere møter og 

uformelle samtaler gjennom året. 
 

Helse  & velferdssenter 
Kontakten med Tiller helse & velferdssenter er god. 

Enhetsleder er medlem i Frivilligsentralens styre.  I 

Folkehelseuka gjennomførte vi en aktivitetsdag sammen.  
Frivillige, rekruttert via Frivilligsentralen, bidrar på faste 

aktiviteter på H&V senteret. 
 

Fysioterapienheten 

Vi har et fint samarbeid med enhet for fysioterapi ad 

gjennomføring av våre to Sterk & stødig grupper. det er 

gledelig å se at begge gruppene har fått økt oppslutning og 
nye instruktører i løpet av året. 

 

Skoler og barnehager 
Høsten 2018 opprettet rektorene ved Sjetne og Okstad skoler, 

lederne ved Sjetne og Okstad barnehager og daglig leder ved  
Frivilligsentralen et samarbeidsforum. Vi møtes en gang i  

kvartalet uten agenda, men med anledning til å oppdatere  
hverandre, tenke strategisk og formidle fra eget nettverk.  

 
Sjetne skole 

Rektor ved Sjetne skole er medlem i Frivilligsentralens styre, 
og det har bidratt til god kommunikasjon selv om skolen i 

2018 har hatt tilholdssted på Brøset. Frivilligsentralen har 
vært aktivt inne i planlegging og gjennomføring av mange 

gode møter mellom mennesker sammen elever på valgfag 
innsats for andre. Vi kan nevne datakafe, håndpleie, dugnad 

på Storhaugen, tacokveld for eldre, Trimbingo, den store 
Byttedagen, aktiviteter i parken og julegrantenning. 

 
Okstad skole 

I og med at Sjetne skole har vært under ombygging har 
Frivilligsentralen benyttet skolen til gjennomføring av 

aktivitetskvelder for barn på Okstad skole. 

Tonstad og Rosten skoler  
To elever på innsats for andre har deltatt på Tillertreff på 
kveldstid. Rosten skole deltok under TV-aksjonen på Tiller. 

Byåsen videregående skole 

Gjennom vinteren og våren hadde 2 elever fra Byåsen VGS, 

helse & omsorg arbeidspraksis på Tillertreff. 

 

Fosseskansen barnehage 
Førskolebarna kom på besøk til Frivilligsentralen før jul og 

sang julesanger og spiste nissegrøt sammen en gruppe eldre. 
 

Sjetne barnehage 
Gjennom året har det ikke vært gjennomført felles aktiviteter 
mellom Frivilligsentralen og Sjetne barnehage. 
 

Trondheim kulturnettverk 

Sjetne Frivilligsentral er medlem i Trondheim kulturnettverk 

og har dermed anledning til å søke tilskuddsmidler og delta 

på samarbeidsmøter. 
 

 

2.13 Utvikling av dataverktøy 
Daglig leder inngår i en nasjonal gruppe for utvikling av 

frivilligsentralenes eget webverktøy. Databasen har fått 
navnet InVi og ble tatt i bruk i vår. Produktet er ikke ferdig 

utviklet enda, og daglig leder har dermed innflytelse på 
brukervennligheten og utviklingen av produktet. 

Dataverktøyet sørger for forenkling i rutiner, oppdatering av 
webside, trygg lagring, kalenderfunksjon, mm. 

 
2.14 Økonomi 
Resultatregnskap for 2018 viser et overskudd på 48 518, mot 

et budsjettert underskudd på 20.000 Ved årsslutt hadde 

Sjetne Frivilligsentral en egenkapital på kr. 291 596, inkludert 

årets overskudd. Kommunalt og statlig tilskudd var i år på 

731.000 kr, hvorav statstilskuddet utgjorde 403.000. 

Sjetne Frivilligsentral har et stort aktivitetsomfang og er 

avhengig av å søke ulike tilskuddsordninger, samt ha godt 
samarbeid med gode støttespillere. I 2018 har følgende 

bidratt med økonomiske tilskudd til Frivilligsentralens drift 
og aktiviteter: 

Prosjekt        Bidragsyter                    Sum 
TrimStokken         Trondheim kommune     309.000 
Senior på Tiller                 Trondheim kommune           250.000 

Historieboka         Eiendomsmegler1                    36.000 
Historieboka         Heimdalsgruppen                     27.000 
TrimBingo         City syd                15.000 
Aktivitetsstøtte         Coop Midt-Norge         8.000 

Natteravn          Tryg Vesta          2.500 
Basen                                  Trondheim kommune              10.000 
Senior på Tiller         Trondheims sanitetsforening   10.885 
Momskompensasjon         Lotteri & stiftelsestilsynet        71.820   

Markedsføring         Nordenfjeldske                         20.856 
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2.15 Arbeidsmiljø, HMS og opplæring 
Ansatte ved Frivilligsentralen har tydelig merket byggeprosessene med skole, idrettshall og bydelshus, og sentralen har fungert som 

uformelt bindeledd mellom aktørene. Vi har jobbet tett på parkeringsproblemene, endring av inngangsdører, skolebusser, SFO i 
provisoriske lokaler, håndverkere, anleggsstøy og anleggstrafikk. Det har vært mer slitsomt enn noen aner, og har tatt mye energi 

fra oss.  
 

Før sommeren godkjente styret arbeidet med Frivilligsentralens personalhåndbok, som ivaretar de ansattes rettigheter i henhold til 
arbeidsmiljølov og lokale avtaler. Arbeidsgiveransvaret ligger hos Sjetne Bydelshus, men oppfølging av rettigheter må ivaretas av 

Frivilligsentralen. Handlingsplan for HMS er utarbeidet, men HMS plan ble ikke behandlet i 2018. 
 

Arbeidsstokken har vært stabil gjennom året, og sykefraværet svært lavt. 
 

Frivilligsentralens ansatte kunne med fordel ha deltatt mere på ulike opplæringstiltak som tilbys, men blir oftest bortprioritert i 
mangel på tid. Siri Kvande deltok på Landsmøte i Norges Frivilligsentraler og etterfølgende fagdag på Gardermoen i april.  
 

 

KAPITTEL 3 RESULTATER  
 

3.1 Aktiviteter/tiltak hvor Frivilligsentralen har vært involvert i 2018 

Frivilligsentralen er ved årsskiftet involvert i 45 aktiviteter/tiltak. De aller fleste gjennomføres kun ved hjelp av frivillig innsats. 

Uansett frivillig innsats, så ligger det mye planlegging, møter med samarbeidspartnere, markedsføring, støtte, innkjøp og 
kvalitetssikring bak hver av aktivitetene. Dette er først og fremst ansatte ved Frivilligsentralens oppgaver.  Vi trekker frem tre 

aktiviteter som skapte stort engasjement og deltagelse fra mange:  
 

BYTTEDAGEN 
Vi inviterte Sjetne skole til å bli med og arrangere den store byttedagen. Alle ble  

oppfordret om å komme og levere inn maks 7 plagg/gjenstander. I bytte fikk de 
byttelapper som de kunne bytte til seg noe annet i. Usedvanlig vellykket arrangement 

sammen med Innsats for andre. Til sammen ble det gjennomført 429 bytter. Mange  
klesplagg fikk ny eier og vi bidro forhåpentligvis til en bedre bruk og kast mentalitet. 
 
 

 

 
 

FARGERIK NABOFEST 
Vi inviterte rett og slett alle i nærmiljøet til å ta med seg søndagsmiddagen og spise 

ilag i Bydelshuset en søndag i januar. Masse folk kom og langbordene med mat var et 
fargerikt og fantastisk skue. Underholdningsbidrag dukket opp og stemningen og 

hyggen var stor for liten og stor. Alle bidro, hver med sitt og dermed ble det et enkelt 
arrangement å gjennomføre. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SJETNE SKOTTHYLL BANE 
Grunnet arbeid med ny hall ville skotthyllbanen møte en usikker fremtid. På sen                                                                           
vinteren begynte vi å planlegge anleggelse av ny skotthyllbane. Takket være positive 

samarbeidspartnere i Heimdalsgruppen og Geno har vi fått låne et stort areal på  
Hallsteingården. Med uendelig mange timer med planlegging, innkjøp og planering, 

snekring, maling og kaffepauser, kunne Sjetne skotthyllbane åpnes 13. september.  
Før åpningen hadde banen vært i bruk gjennom sommeren og blitt et naturlig  

møtepunkt for mange, særlig kategorien godt voksne. 
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3.2 Opplisting av frivilliges innsats, fordelt på aktiviteter/tiltak 

 Aktivitet Målgruppe 
Andel 

frivillighet Samarbeidspartnere  

Frivillige timer 

  

          
SAMMEN I NÆRMILJØET       3861 timer 
Aktivitet i parken 10-100 år 90 % Sjetne skole 190 
Aktiviteter på Tiller H&V senter 60+ 80 % Tiller H&V senter 40 
Bindeledd i nærmiljøet Alle 20 % Lag og foreninger 270 
Historiegruppa Alle 90 % Sjetne pensjonistforening 180 
Hobbykunstnere Alle 100 % Lokale aktører 45 
Julegrantenning Alle 95 % Sjetne IL, Sjetne skole, Horn&Ompa 50 
Kino, teater, revy 60+ 50 % Sjetnekoret, privat aktør 30 
Kurs 20+ 90 % Folk i nærmiljøet 140 
Fargerik nabofest Alle 90 % Folk i nærmiljøet 100 
Natteravn Alle 95 % FAU Sjetne skole og folk i nærmiljøet 1260 
Nyttårsfyrverkeri Alle 100 % Sjetne IL 100 
Markedsdag 20+ 90& Folk i nærmiljøet 60 
Sommeraktiviteter Alle 90 % Sjetne skotthyll og folk i nærmiljøet 90 
Språkkafe 20+ 80 % Mottaket på Sandmoen 220 
Friområder, sti & benk Alle 100 % Folk i nærmiljøet 120 
Styrearbeid 20+ 100 % Folk i nærmiljøet 220 
Tillertreff på kvelden 60+ 80 % Folk i nærmiljøet 16 
Ung og eldre sammen Alle 100 % Sjetne skole, Fosseskansen barnehage 320 
Vakreste julesanger Alle 90 % Tiller menighet 40 
Frivillig inn mot skolen 30+ 100 % Folk i nærmiljøet 70 
Vårdugnad Alle 95 % Sjetne skole, folk i nærmiljøet, BHG, Bydrift 300 

TRIM       2827 timer 
Gammeldans 30+ 100 % Heimdal spelemannslag 1000 
Markapostan Alle 100 % Sjetne IL 220 
Månedens turmål Alle 30 % folk i nærmiljøet 120 
Sjetne gågruppe Alle 90 % folk i nærmiljøet 76 
Sjetne sterk & stødig 70+ 60 % Fysioterapienheten 76 
Skotthyll Alle 90 % Sjetne skotthyll klubb 500 
Tiller gå gruppe 60+ 100 % folk i nærmiljøet 152 
Tiller sterk & stødig 70+ 60 % Fysioterapienheten 77 
TrimBingo Alle 90 % Sjetne IL 430 
Turforslag Alle 100 % folk i nærmiljøet 50 
Zumba gold 60+ 20 % En anelse nytelse 126 

ELDRE & GODT VOKSEN       1443 timer 
Bingo 70+ 90 % folk i nærmiljøet 165 
Bowling 70+ 100 % folk i nærmiljøet 60 
Friluftsgruppa 60+ 95 % Sjetne pensjonistforening 50 
Mandagssuppe 70+ 100 % Sjetne pensjonistforening 360 
Onsdagskaffe 70+ 100 % Sjetne pensjonistforening 480 
Tillertreff 60+ 40 % folk i nærmiljøet 98 
Vandreturer 60+ 95 % Sjetne pensjonistforening 230 

BARN & UNGDOM       245 timer 
Basen 10-12 år 100 % folk i nærmiljøet 140 
Bingen 15-30 100 % folk i nærmiljøet 105 

EI HJELPENDE HÅND       2124 timer 
Ekstern formidling alle 100 % folk i nærmiljøet 140 
En-til-en-hjelp 30+ 100 % folk i nærmiljøet 280 
Handymen 30+ 100 % folk i nærmiljøet 110 
Tiller strikke klubb 60+ 100 % folk i nærmiljøet 204 
Strikkeprosjekt alle 100 % folk i nærmiljøet 340 
TV-aksjon Tiller alle 90 % folk i nærmiljøet, Byaksjonen 680 
TV-aksjon Sjetne alle 95 % folk i nærmiljøet, Byaksjonen 370 

GJENBRUK  & UTLÅN       410 timer 
Bokbytte 30+ 100 % Heimdal bibliotek 60 
Den store byttedagen alle 95 % Naturvernforbundet og Sjetne skole 350 

UTFLUKTER       60 timer 
Dagsutflukter 60+ 95 % folk i nærmiljøet            60 
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3.3 Evaluering av gjennomført handlingsplan 2018 

Mål 1: AKTIVE NÆRMILJLØ  
Hvilke resultater er vi fornøyd med: Hva ble ikke gjennomført / kunne vært gjort bedre: 

Gjennomført den store klesbyttedagen i mars. Den nye web siden ble ikke ferdig utviklet 

Tilrettelagt for at ungdom lettere kan bidra med frivillighet Måtte avslutte å utgi "Nytt fra nærmiljøet" pga. mangel på kapasitet 

Opplevde stor frivillighet rundt TV-aksjonen, spesielt på Tiller  

Bidratt til at historieboka "Sjetnemarka-bygda i byn" fikk et pent overskudd  

  

Mål 2: ALDERSVENNLIG BY  
Hvilke resultater er vi fornøyd med: Hva ble ikke gjennomført / kunne vært gjort bedre: 

Pensjonistforeningen øker aktivitetsomfanget sitt Tillertreff på kveldstid måtte utgå pga. mangel på kapasitet 

Stadig nye pensjonister kontakter Frivilligsentralen Blir for liten tid til å drive markedsføring rettet mot yngre seniorer 

  

Mål 3: FOLKEHELSE- TIDLIG INNSATS  
Hvilke resultater er vi fornøyd med: Hva ble ikke gjennomført / kunne vært gjort bedre: 

Stort engasjement rundt skotthyllbanen Fikk ikke igangsatt "Nærrunden"  

Økende deltagelse på TrimBingo blant barnefamilier Bocciabanen ble ikke bygd 

Utarbeidet turbeskrivelser som gjør at flere går nye turer  

Fått godkjenning av to "Snarveier"  

Benyttet Parken til mange aktiviteter  

  

Mål 4: INKLUDERING  
Hvilke resultater er vi fornøyd med: Hva ble ikke gjennomført / kunne vært gjort bedre: 

Vellykket nabofest gjennomført i januar Rakk ikke å starte opp "velkommen til Sjetnemarka" 

Tilbyr Zumba som har blitt en fargerik møteplass Språkkafe på mottaket måtte avsluttes grunnet lokaliteter 

  

Mål 5: KULTUR  
Hvilke resultater er vi fornøyd med: Hva ble ikke gjennomført / kunne vært gjort bedre: 

Basen har hatt høy deltagelse og godt aktivitetstilbud Bingen ble mindre benyttet pga flytting og strømutkobling 

Gjennomført 3 sushikurs og 3 Italiensk kurs  

  

Mål 6: MØTEPLASSER  
Hvilke resultater er vi fornøyd med: Hva ble ikke gjennomført / kunne vært gjort bedre: 

Igangsatt aktivitet for utvikling  og vedlikehold av Storhaugen Rakk ikke å bygge ny gapahuk på Storhaugen 

Tilbudt aktiviteter gjennom alle månedene i året Bocciabanen ble ikke bygd bydrift 

Gjennomført 9 ulike, ukentlige aktiviteter Skulle hatt litt mere kapasitet til å organisere barneaktiviteter 

Gjennomført 1 aktivitet som arrangeres  uke Bingen ble mindre brukt pga flytting og langvarig strømutkobling 

Gjennomført 4 ulike, månedlige aktiviteter  

Gjennomført 39 enkeltarrangement  

Gjennomført 9 aktiviteter som pågår over tid  

  

Mål 7: UTVIKLING AV FRIVILLIGSENTRALEN  
Hvilke resultater er vi fornøyd med: Hva ble ikke gjennomført / kunne vært gjort bedre: 

Personalhåndbok ble godkjent i juni HMS håndbok ikke ferdigstilt 

Personvernloven er ivaretatt i ny database Vi kunne benyttet oss mere av søkebasen etter frivillige (frivillig.no) 

 Ikke tatt stilling til vårt forhold til ny frivilligsentral på Tiller 

 Diskusjon rundt fremtidig eierform så vidt startet opp 

 Register for frivillige ble påbegynt men ikke ferdigstilt 
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KAPITTEL 4  STYRETS REFLEKSJONER  

 

2018 var et svært krevende år for Sjetnemarka. Ny skole og en stor idrettshall ble bygget og Bydelshuset ble gjenstand for store 

forandringer. Dette medførte store belastninger og utfordringer, ikke bare for institusjonene/organisasjonene, men også for 

enkeltpersonene bak. Så også for Frivilligsentralen. Den daglige ledelse har klart å bygge en så stor tillit blant innbyggerne at for 

mange var det naturlig å henvende seg hit med spørsmål og usikkerhet om utbygging. Når Frivilligsentralen også var plassert i 

midtpunktet fr alt byggearbeidet, ble det mye støy og påtrykk fra mange. Til tross for dette klarte Frivilligsentralen å justere drift til 

at det ble optimalt drift ut fra forholdene. Dette understreker også viktigheten av at styret gir de ansatte både støtte og styring i sitt 

arbeide. Dette er en viktig rettesnor for videre arbeid. Byggeåret 2018 er tilnærmet over og vi skal forberede oss til et mer 

normalisert driftsår. 

 

 

Tusen takk til alle som bidrar til at vi har trygge, trivelige og aktive nærmiljø, med engasjerte folk som bryr seg! 

 

Sjetnemarka 5. februar 2019 

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

 

  



10 
 

Sak 5  Regnskap Sjetne Frivilligsentral 2018 
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Sak 6  Budsjettforslag Sjetne Frivilligsentral 2019  
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              Noter til regnskap 2018, Sjetne Frivilligsentral      

           

Note 1 Skyldig gjeld (fremkommer i balansen og bankinnskudd)    

 kr. 50 767 i rest tilskuddsmidler fra Trondheim kommune til senior på Tiller. Overføres til 2019   

 kr. 522 551 i rest tilskuddsmidler fra Trondheim kommune til TrimStokken. Overføres til 2019   

 kr. 107.117 i rest tilskuddsmidler fra Trondheim kommune til Senior på Strinda. Avklares i 2019   

 kr. 5 795 i rest minnegavefond        

           

Note 2 
Spesifisering av inntekter og utgifter på frivilligsentralens 
prosjekter      

 Aktivitet  

Rest 
 fra 2017 

Inntekt 
 2018 

Utgift 
 2018  

Resultat 
 2018 Kommentar   

 Basen   11 331 -9 091  2 240 Overføres til 2019  

 Sjetnedagan  23 724 0 -11 943  11 781 Overføres til 2019  

 Aktivitet på sentralen  8 282 -19 724  -11 442    

 Revy/kabaret   5 621 -5 675  -54    

 Dagsturer   21 700 -30 527  -8 827    

 Mandagssuppe  3 525 -3 625  -100    

 Trimstokken  544 967 331 416 -353 832  522 551 Står som gjeld til kommunen i balansen 

 Senior på Tiller 42 099 271 177 -262 509  50 767 Står som gjeld til kommunen i balansen 

 Kurs    -2 000  -2 000    

 Gave Sjetne Park 6 725    6 725 Overføres til 2019  

 Natteravn   2500 -4 162  -1 662    

 Ung & gammel  6 080  -3 272  2 808 Overføres til 2019  

 Historieboka  41 530 84 703 -126 233  0 Overskudd kr. 87.288 ført til Pensjonistforeningen 

 Bingo   18 002 -14 438  3 564    

 TrimBingo   37 091 -22 055  15 036 Øremerkes innkjøp av benker  

 Nabofest  6 000 900 -5270  1 630    

 Frileiksområde   -2867  -2 867    

 Klesbyttedag   2640 -4 222  -1 582    

 Grasrotandel   343   343    

           

           

Note 3 Lønn          

 I aktivitetsutgifter inngår lønn ifbm prosjektene:      

 Senior på Tiller kr. 255 924        

 TrimStokken kr.213 793         

 Prosjektmedarbeider kr. 9037        

           

Note 4 Disponering av overskudd        

 Styret vedtar å overføre overskudd for 2018, på kr. 48.518 til egenkapitalen.   

 Øremerkes til barne-og ungdomsaktivitet       

           

           

                Sjetnemarka, 5.2.2019         
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Sak 7  Forslag handlingsplan 2018 
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Sak 8  Valgkomiteens innstilling 

 

           

Valgkomiteens innstilling til styre i Sjetne Frivilligsentral 

 

Leder  1 år ikke på valg John-Arne Skolbekken Sjetne Idrettslag 

Nestleder  2 år gjenvalg Odd Rustad   Sjetne Horn & Ompa 

Medlem 2 år ny  Marius Winge Austeen Nærmiljøet 

Medlem 1 år ikke på valg Kaarina Kauppila  Tiller menighet 

Medlem 1 år ikke på valg Øystein By Rise  Nærmiljøet, Sjetne skole 

Medlem 1 år          ikke på valg Roar Aas   Sjetne Bydelshus 

Medlem 1 år ikke på valg Grethe Løvdal Endresen Kommunens representant 

Vara  2 år ny  Dagrun Wisth   Sjetne pensjonistforening 

Vara  2 år ny  Nina Hanger   Nærmiljøet 

Vara  2 år ny  ?    Kommunens vararepresentant 

 

 

 

Valgkomiteens innstilling til ny valgkomite 

Leder  1 år ny  Arild Haugrønning  Nærmiljøet  

Medlem 1 år gjenvalg Siv-Helen Lund  Sjetne IL 

Medlem 1 år ny  May Tolnes   nærmiljøet 

 

 

Alle foreslåtte som er på valg er forespurt og har takket ja til vervene. 

 

 

Sjetnemarka 1. februar 2019 

For valgkomiteen 

Ivar Nervik, leder (s)      Arild Haugrønning (s)      Siv-Helen Lund (s) 


