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PROTOKOLL 
Årsmøte Sjetne Frivilligsentral    

Onsdag 9. mars 2016 kl. 19.00 

-------------------------------------------------------------- 
Styreleder Solveig Danielsen ønsket velkommen til årsmøtet. Deltagerne presenterte seg. 
Ved gjennomgang av deltakerlisten var 13 tilstede med stemmerett.  
I tillegg var 5 tilstede som observatører med talerett 
 
Tilstede, med tale- og stemmerett 
       
Sjetne Pensjonistforening Kjellrun Reppe 
Sjetne IL   Jan Ove Tvervåg  
Sjetne grendeutvalg Jan Ove Tvervåg   
Sjetne Bydelshus                    Roar Aas 
Sjetne arbeiderlag  Roar Aas 
Sjetne Horn & Ompa Odd Rustad  
Tiller menighet  Svein Willy Danielsen 
Sjetne barne & ungdomskor Sturla Høyem 
Sjetne skole FAU  Marit Lorentzen 
Sjetne Sanitetsforening Inger Ertsås 
Sjetne Oldboys  Erling Halvorsen 
Sjetne Frivilligsentral               Solveig Angel Danielsen 
Sjetne Frivilligsentral John-Arne Skolbekken 
Sjetne Frivilligsentral Kaarina Kaupila 
Sjetne Frivilligsentral Christer Alfredsson 
 
 
     
      

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 og tellekorps:  
Gunn-Cathrine Espenes og Sturla Høyem 
 

Enstemmig valgt til protokollunderskrivere og tellekorps. 
 
 

Tilstede med talerett 
Sjetne Frivilligsentral Siri Kvande 
Sjetne Frivilligsentral Faik Bilalovic 
Sjetne Frivilligsentral Gunn-Cathrine Espenes 
Valgkomiteen  Rigmor Eriksen  
Valgkomiteen  Torun Fiskvatn Tronga 
  

 

http://sjetne.frivilligsentral.no/


Side 3 av 18 
 

 
Sak 4  Godkjenning av årsberetning for Sjetne Frivilligsentral 2015 

Styreleder startet gjennomgangen med å lese innledningen av årsberetningen. Det ble 
kommentert at frivilligsentralen fremdeles er ung, men har rukket å bli 6 år. I løpet av denne 
tida har sentralen vært involvert i oppstart av rundt 40 aktiviteter. 
Styreleder startet med å kommentere frivilligsentralens hovedmålsetning. Målsettingen er ikke 
bare frivilligsentralens mål, men angår alle lag og foreninger og alle enkeltpersoner i 
nærmiljøet. 

Styreleder kommenterte ansatt situasjonen hvor det har vært mye endringer i 2015.  

Styreleder kommenterte at vi er heldige som har politikere som ser oss og gir oss nødvendig 
økonomisk støtte 

Styreleder gjennomgikk kapitel 3.1, evaluering opp mot handlingsplanen, og trakk spesielt frem 
senior på Tiller, senior på Strinda, Folkehelseuka, Sjetnemarked og Trimbingo.  

Styreleder gikk punkt for punkt igjennom evaluering av handlingsplanen og kommenterte hva 
vi var fornøyd med, hva vi kunne gjort bedre og hva vi ikke fikk gjennomført. 

For å synliggjøre litt av det aktivitetsomfanget frivilligsentralen har vært involvert med i 2015 
viste daglig leder et utvalg bilder og knyttet noen kommentarer til aktivitetene bildene viser. Det 
ble poengtert at vi samarbeider med mange. 

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. Hun la særlig vekt på 
frivilligsentralens ønske om å bidra til gode løsninger på integreringsutfordringene Trondheim 
står over for. 

Spørsmål og kommentarer til beretningen: 
- Odd Rustad spurte hvorfor frivilligsentralen involverer seg så mye på Tiller og Okstad? Bør ikke 

nedslagsfeltet bare være Sjetnemarka? Daglig leder svarte at det er eierne som til enhver tid er med 
på å bestemme frivilligsentralens vedtekter og dermed geografisk nedslagsfelt. Vi har valgt å ta med 
Tiller for at vi ønsker å prøve ut den modellen vi har bygd opp gjennom Sjetne Frivilligsentral fremfor 
å skape en egen frivilligsentral på Tiller. Det er også på Tiller nødvendige samarbeidspartnere som 
helse og velferdssenter, videregående skoler og forretningsmarkedet holder til. Roar Aas 
kommenterte at det fra politisk hold er en grense for hvor mange frivilligsentraler det bør/skal være i 
Trondheim og at politikerne gjerne ser at innbyggertallet i frivilligsentralens geografiske nedslagsfelt 
er av en viss størrelse.  

- Svein Willy Danielsen kommenterte at det er et betydelig arbeid som har blitt lagt ned via 
frivilligsentralen det siste året.  

- Leder i Sjetne IL skulle gjerne ønsket mere aktivitet for ungdom i regi av frivilligsentralen. Det er 
kanskje litt for mye seniorfokus? Daglig leder svarte at det trolig er litt for lite barn og ungdom i 
nærområdet, De fleste barn og unge er involvert i en eller flere organiserte tilbud og det blir rett og 
slett for få igjen til at uorganiserte aktiviteter som f.eks sjakk har livets rett. Det ble en engasjerende 
diskusjon hvor også rekruttering til korps og kor ble nevnt.  

- Svein Willy Danielsen foreslo at frivilligsentralen kanskje kan få en fremtidig rolle med å være med 
på å legge noen føringer for det samlede tilbudet barn og ungdom i Sjetnemarka? Saken flyttes til 
behandling under handlingsplanen 2016. 
 

Årsberetningen ble lagt frem til avstemning. 
  Årsberetningen ble enstemmig vedtatt. 
   
  Saksbehandling: 
  Styrets fremlagte årsberetning 2015 legges frem til godkjenning 
  Årsberetning 2015 enstemmig vedtatt. 
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  Vedtak: 
  Årsmøtet godkjenner den fremlagte Årsberetningen 2015 for Sjetne Frivilligsentral. 
 
 

Sak 5  Godkjenning av regnskap for Sjetne Frivilligsentral 2015 

Daglig leder gikk igjennom frivilligsentralens regnskap for 2015. Regnskapet er ført av Toril 
Nilsen Regnskap AS. Regnskapet viser et underskudd på kr. 47.186 mot et budsjettert 
underskudd på 95.558 
Egenkapitalen pr. 1.1.2016 er på kr. 232.195. I egenkapitalen inngår også Sjetnedagans 
egenkapital på 55.000. 
Regnskapet er revidert og signert av KL regnskap. Regnskapet inngår som et 
prosjektregnskap i Sjetne Bydelshus og skal ifølge vedtektene godkjennes endelig på årsmøtet 
i Sjetne Bydelshus. Revisors rapport blir fremlagt på Bydelshusets årsmøte. 
 
Daglig leder kommenterte at Frivilligsentralen fikk kr. 63046 i momskompensasjon for i fjor. Å 
søke momskompensasjon er noe alle lag og foreninger årlig kan søke innen 1. september, 
men svært få i fra vårt nærområde har søkt. Daglig leder hjelper gjerne til med søknader og 
oppfordrer alle lag og foreninger til å søke.  
 
Saksbehandling: 

Styrets forslag til vedtak ble lagt frem til avstemning. 
  Vedtak om godkjenning av regnskap 2015 enstemmig vedtatt 
 

  Vedtak: 
  Årsmøtet tilrår Årsmøtet i Sjetne Bydelshus å godkjenne det fremlagte regnskap  
  2015 for Sjetne Frivilligsentral.   

        
Sak 6  Godkjenning av Handlingsplan 2016 

Overordna mål for Sjetne Frivilligsentral videreføres men forenkles i ordlyden. Ordlyden blir: 
Sjetne Frivilligsentral skal bidra til at Sjetnemarka, Okstad og Tiller skal være aktive, trygge og 
trivelige bydeler med engasjerte mennesker som bryr seg! 
 
- Odd Rustad kommenterte at slik hovedmålet står nå så kan det se ut som Sjetnemarka, 

Okstad og Tiller skal vektes likt. Daglig leder svarte at det i utgangspunktet er riktig, men 
etter årsmøtet er det frivilligsentralens styre som konkretiserer tiltak  og definerer 
målgrupper i handlingsplanen. 

 
Styreleder gikk igjennom hovedmålene punkt for punkt og ba om kommentarer.  
De fire hovedmålene er: 

Mål 1 Trygg organisatorisk plattform 
Mål 2 Hverdagsmestring 
Mål 3 Folkehelse i lokalmiljøet 
Mål 4 Hverdagsmestring for seniorer 

 
- Punkt 1, kulepunkt 1: Det ble diskutert rundt frivilligsentralens rolle og mandat overfor lag 

og foreninger som det blir viktig å avklare. Hvilket mandat skal frivilligsentralen ha? Dette 
blir et viktig diskusjonstema i styret kommende år. 

 
- Punkt 3: Det ble kommentert at Folkehelse også ligger nært opp til Sjetne IL. 
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- Punkt 4: Det burde kanskje vært med et kulepunkt om samhandling mellom ung og 
gammel. Årsmøtet ble enig om å legge inn et eget kulepunkt på det.  
Det ble også diskutert litt rundt hva som egentlig er definisjonen på senior. Er man gammel 
når man er 60+? Spørsmålet ble hengende i lufta. 

 
- Fra behandling av årsberetningen 2015 ble spørsmål om behovet for et nytt hovedmål med 

fokus på nærmiljøets samlede tilbud for barn og unge tatt opp. Årsmøtet virket enige i at 
frivilligsentralen kan få en koordinerende rolle opp mot alle lag og foreninger i Sjetnemarka 
som driver barne og ungdomsarbeid. Det kom forslag på at Sjetnemarka kanskje burde 
hatt sitt eget ungdomsråd. Konklusjonen ble at vi ikke setter inn barn og ungdom som nytt 
hovedmål på handlingsplanen i år. Styret i frivilligsentralen vil imidlertid ta saken med seg 
og kanskje invitere til et godt planlagt møte med involverte parter på høstparten. Styret tar 
også med seg alle innspill som kom frem under behandling av handlingsplanen i sitt videre 
arbeid. 

 
Saksbehandling: 
Handlingsplan 2016 med nytt kulepunkt på mål 4: «Gode møter mellom ung og gammel» ble 
lagt frem til avstemning. 

  Handlingsplan 2016 ble enstemmig vedtatt 

 
  Vedtak: 
  Årsmøtet godkjenner handlingsplan 2016 for Sjetne Frivilligsentral.          
 

Sak 7  Godkjenning av budsjett 2016  

Daglig leder presenterte budsjett for 2016. Styret legger frem et underskudds budsjett på  
kr. 70.000. Det budsjetteres med underskudd for å synliggjøre at oppsparte midler fra 
aktiviteter skal benyttes i 2016. Budsjettet er stramt og nøkternt men gir allikevel tilstrekkelig 
med handlefrihet for å opprettholde aktivitet.  
 
Saksbehandling 

Styrets forslag til budsjett ble lagt frem til avstemning. 
  Budsjett for 2016 ble enstemmig vedtatt 
 
   

  Vedtaket lyder: 
  Årsmøtet godkjenner budsjett for 2016 for Sjetne Frivilligsentral.   

 
Sak 8  Valg 

  Valkomiteens medlem Torun Fiskvatn Tronga, presenterte valgkomiteens innstilling til styre og  
  valgkomite. Alle kandidater er forespurt og har sagt seg villig.  
 
  Valgkomiteens innstilling til Styre i Sjetne Frivilligsentral 
  Leder  2 år gjenvalg Solveig Angel Danielsen  Nærmiljøet 
  Styremedlem 2 år gjenvalg Kaarina Kaupila   Tiller menighet 
  Varamedlem 2 år ny  Torun Fiskvatn Tronga  Sjetne skole FAU 
 
  Valgene foregikk separat og alle ble valgt ved aklamasjon.  
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Gjensittende i styret og ikke på valg er: 
   Nestleder   John-Arne Skolbekken  Sjetne IL 
   Styremedlem   Jean Hitimana   Sjetne skolekorps 
   Varamedlem   Kjellrun Reppe   Sjetne pensjonistforening 
   Trondheim kommunes rep. Vigdis Meisler   Sjetne skole 
   Trondheim kommunes vararep Ann-Sylvi Haugen Storvold Tiller helse&velferdssenter 
   Eiers rep   Roar Aas   Sjetne Bydelshus  
 
  Valgkomiteens innstilling til Valgkomite: 
   Leder    Marit Kjøsnes Lorentzen Sjetne skole FAU 
   Medlem   Erling Halvorsen  Sjetne Horn & Ompa 
   Medlem   Guro Welander Angenete Nærmiljøet 
 
  Valgene foregikk separat og alle ble valgt ved aklamasjon.  
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ÅRSBERETNING 2015 

KAPITTEL 1   OPPDRAG OG MÅLGRUPPER 

1.1  Historisk oppsummering 
Sjetne Frivilligsentral rundet i høst seks år. Gjennom jevn utvikling i alle disse årene har vi fått en sentral plass i 
Sjetnemarka og Tiller som gjør at vi både synes og blir lyttet til. I løpet av disse årene har Frivilligsentralen vært 
initiativtaker til oppstart av rundt 40 nye aktivitetstilbud og møteplasser i vårt nærområde! Mange av aktivitetene drives i 
dag av våre samarbeidspartnere, og slik vil vi ha det. De røde hjertene som henger på greina inne på Frivilligsentralen 
er et synlig bevis på aktivitetsomfanget.  
Sjetne Frivilligsentral starter aldri et nytt år med å «snu om blokka». Vi er hele tiden i utvikling og følger godt med på 
hvordan behovet for å fylle tomrom endrer seg. 
 
 

1.2 Mål og målgrupper 

Overordna målsetting for Sjetne Frivilligsentral er: Sammen med alle i nærmiljøet skal Sjetne Frivilligsentral gjøre sitt til 

at Sjetnemarka, Tiller, Okstad og Kroppanmarka skal være; et trygt og spennende sted å vokse opp, et aktivt sted å bo 

og eldes i og ha engasjerte mennesker som bryr seg!» 

Målsettingen kan bare nås gjennom at enkeltmennesker, organisasjoner, bedrifter og det offentlige i nærmiljøet er med 

og bidrar for nærmiljøutvikling. I 2015 har vi hatt mere fokus på å gjøre organisatoriske justeringer enn å skape nye 

tilbud. Hovedmålene har vært: 

1. Utvikle frivillighetspolitikk for Sjetne Frivilligsentral 

2. Bygge opp HMS perm tilpasset frivilligsentralens behov 

3. Oppfølging, kvalitetssikring og tilpasning av eksisterende aktiviteter 

4. Videreutvikle TrimStokken 

5. Bli kjent med behovene som yngre pensjonister (60-70 år) i nærmiljøet har 

6. Finne behovene som kan utløse økt engasjement i Okstad og Tiller 

7. Igangsette nye aktiviteter og tilbud når det ligger til rette for det 

 

 

KAPITTEL 2  RESSURSER 
Sjetne Frivilligsentral er et knutepunkt for frivillig engasjement i nærmiljøet og vi er derfor så heldige å ha tilgang på 

mange ressurser. For oss er det viktig at Frivilligsentralen ikke bare symboliseres med et kontor men som et samlet 

nærmiljø. 

2.1     Befolkningstall i vårt nærmiljø 
 
 Sum innbyggere         0-24 år   25-59 år   60 år + 
Sjetnemarka 3001                     1038            1338     625      
Okstad 1764                       653               916        195      
Tonstad 3329                    1073              1471      785       
Rosten 1441                       471                705        265      
Hårstad 3022                    1130              1559     333      
 

Samlet 

befolkningstall 12 248         
  

Befolkningstall fra Trondheim 

kommune pr. 1.1.2015 
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2.2 Eierforhold 
Foreningen Sjetne Bydelshus er eier av Sjetne Frivilligsentral. Sjetne Bydelshus består av følgende 
medlemstilslutninger, som dermed inngår som eiere av Frivilligsentralen: 
Sjetne IL   Sjetne skolekorps  Sjetne Pikekor  Sjetne Horn & Ompa                   
Sjetne Sanitetsforening Sjetne skole FAU  Tiller Menighet  Sjetne Grendeutvalg       
Sjetne Arbeiderlag  Sjetne Teaterlag  Sjetnekoret  Sjetne Pensjonistforening  

 
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 2015 ble Frivilligsentralens årsmøte avholdt 11. mars, med 9 stemmeberettigede og 4 observatører til stede. 

Tradisjonelle årsmøtesaker ble behandlet.  

 

2.4 Styret i Sjetne Frivilligsentral 

Siden årsmøtet i 2015 har følgende utgjort styret for Sjetne Frivilligsentral; 

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.)  
varamedlem              Kjellrun Reppe, Sjetne pensjonistforening 
varamedlem              Christer Alfredsson, nærmiljøet Tiller 
vara Trondheim kommune              Ann Sylvi Haugen Storvold (Enhetsleder Tiller helse & velferdssenter.) 

 

Styret har i løpet av året avholdt 8 styremøter og behandlet 56 saker. Foruten kontroll med aktivitetsplan og 

regnskapsrapporter har utvikling av Frivilligsentralen, fremtidig organisering av Norges frivilligsentraler, videreføring 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 2015 bestått av: 
Medlem:  Torunn Tronga, Sjetne skole FAU 

Medlem:  Rigmor Eriksen, Sjetne pensjonistforening 

Medlem:  Rigmor Jakobsen, nærmiljøet 

 

2.6 Regnskapsfører og revisor 
Frivilligsentralen har også i 2015 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.   

Irene Aakvik sa opp sitt engasjement som revisor, og regnskapet ble i 2015 revidert av KL Regnskap Rosten AS. 

 

2.7 Ansatte 
Pr. 31.desember 2015 var det til sammen 2,4 årsverk i lønnet arbeid ved Sjetne Frivilligsentral.  

 

Anne Britt Bekkavik, som har hatt 20% stilling som daglig leder siden høsten 2009, hadde fra 1.10.14-30.09.15 

permisjon. Fra 1.10. sa hun opp sin stilling og sluttet ved Sjetne Frivilligsentral.  

Siri Kvande vikarierte i Bekkavik`s permisjon og gikk fra 1.10 over i fast, 100% stilling som daglig leder. 

 

May Tolnes avsluttet sin stilling som prosjektleder for TrimStokken. Engasjementet varte fra 1.11.2013- 31.07.15. 

 

Faik Bilalovic overtok som prosjektleder for TrimStokken i 50% stilling fra 17.08.2015. Prosjektet har en varighet frem til 

16.08.2016. Fra 17.08.2015 ble Faik Bilalovic også engasjert i 50% stilling som prosjektleder for Senior på Strinda. 

Prosjektet har en varighet på to år. Sjetne Frivilligsentral administrerer prosjektet, selv om det har nedslagsfelt på 

Strinda. Dette er et pilotprosjekt med kommunale tilskuddsmidler. 
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Gunn-Cathrine Espenes ble fra 19.08.2015 engasjert som prosjektleder i 40% stilling for senior på Tiller. Prosjektet har 

en varighet på to år. 

 

Som renholdere i Frivilligsentralens lokaler, 1 time pr. uke, var Mari Kvande engasjert frem til 30.06.  

Hanne Aas overtok som renholder fra 15.08. 

 

 

2.8 Praksisplass 
I 2015 har Frivilligsentralen vært praksisplass for 1 medarbeider gjennom NAV. 

En dame startet opp 16.11 og var her 2 dager i uken frem til 31.12. Praksisperioden varer frem til medio februar, 

forhåpentligvis med en forlengelse. Oppgavene hennes har vært rettet mot igangsetting av trivselstiltak på Tiller og 

praktiske oppgaver tilknyttet Frivilligsentralen. 

 

I perioden 14.09-09.10 var Frivilligsentralen praksisplass for 3. klasse studenter ved Vernepleiestudiet på HIST. 

Prosjektet var kalt «Samhandling i team» og rettet seg inn mot informasjon om frivillighet og engasjement i nærmiljøet 

for beboere og ansatte ved Nardo BOA (Nedre Sjetnhaugan) 

 

 
2.9 Frivillighet 
Frivillighet gjennom Frivilligsentralen skapes gjennom engasjementet og hjertevarme fra mange enkeltmennesker. Det 
er det som er selve bærebjelken i Frivilligsentralen. Noen bidrar en gang imellom mens andre bidrar ukentlig. Ved Sjetne 
Frivilligsentral finteller vi ikke frivillige timer, men mener at vi har såpass god kontroll at vi kan si hvor stor innsats de 
frivillige utgjør i løpet av ett år.  
Frivilligsentralen krever ingen kurs for at mennesker kan si ja til å delta på større eller mindre oppgaver, men 
taushetsløfte må signeres, samt at vandelsattest må framvises dersom man er frivillig på aktiviteter for barn, ungdom og 
utviklingshemmede.  
Frivilligsentralen tegnet i 2015 en egen ansvars- og ulykkesforsikring for frivillige.  
De frivillige deltar uten noen form for godtgjøring. For å gjøre litt stas på de frivillige ble mange frivillige invitert til 
julebuffet på Scandic Lerkendal i desember, i samarbeid med Trondheims 10 øvrige frivilligsentraler.  
Årets lille julegave har vært et sitteunderlag med logo på. 
 
 

2.10 Lag og organisasjoner  

Alle lag og foreninger er gjennom medlemskap i Sjetne Bydelshus, 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. Vi har alle 

behov for hverandre. Foruten de tidligere nevnte medlemstilslutningene i Sjetne Bydelshus har Frivilligsentralen hatt et 

godt samarbeid med Sjetne Skotthyll, Trondos og Sjetne Park. 

    

 

2.11 Samhandling med det offentlige 
Kulturdepartementet yter årlig statstilskudd til frivilligsentralene. Departementets føringer til drift av Frivilligsentralen 

er nedfelt i «retningslinjer til frivilligsentralene. I henhold til retningslinjer fra KUD ble rapport og regnskap for 2014 samt 
budsjett og søknad for 2015 innsendt innen fristen.  
 

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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2.12      Samarbeid med skoler i nærmiljøet 
Sjetne skole: Samarbeidet med Sjetne skole har også i år vært godt. Kontakten har likevel ikke vært så regelmessig 
som tidligere. Frivilligsentralen har stor glede av å være med som ideskaper for valgfag innsats for andre og ser at mye 
ungdommelig engasjement utvikles gjennom faget.  
Rosten og Tonstad ungdomsskole: På samme måte som ved Sjetne, er daglig leder inne og bidrar med støtte og tips 

på valgfag innsats for andre. 
 

 
2.13 Økonomi 
For 2015 hadde vi budsjettert med et underskudd på kr. 95.558. Resultatet ble et underskudd på kr. 47.186. 

Ved årsslutt har Sjetne Frivilligsentral en egenkapital på kr. 279.381.  Offentlige tilskudd fra stat og kommune er de 

eneste sikre inntektskildene til Frivilligsentralen. I 2015 var driftstilskuddene fra stat og kommune samlet kr. 602.000 

(310.000 fra KUD 292.000 fra kommunen). Disse midlene skal 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. 
I 2015 har søknader om tilskuddsmidler til prosjekter fordelt seg slik: 
Trimstokken                 kr.    300.000 fra Trondheim kommune, helse og velferd 
Senior Tiller & Strinda  kr.   300.000 fra Trondheim kommune, helse og velferd (+ tilsagn om 450.000/2016 og 250.000/2017 

Musikkbingen               kr.        5.000 fra B&U midler Trondheim kommune 
Musikkbingen            kr.        5.000 fra Frifond  
Natteravn                     kr.        2.500 fra TrygVesta 
 
I 2015 har Frivilligsentralen mottatt svært kjærkomne gaver fra medspillere som ønsker å støtte opp om 
aktivitetsskaping i vårt nærmiljø. Vi retter en stor takk til giverne:  
Fra Trondos                                          kr.    8.000 til aktivitetsstøtte 
Fra City syd      kr.    7.500 til gavekort i premier på TrimBingo 
Minnegaver etter Solfrid & Thor Halvorsen  kr    20.800 benyttet til innkjøp av benk og aktivitetsutstyr 
   
 

2.14 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 tilgengelig. Kontoret er nok ikke optimalt innredet for tre ansatte, men med små 
krav så går det. Kontorpulten er skiftet ut med et større bord som i alle fall gir god plass for to personer. To store PC 
skjermer er innkjøpt og har gjort arbeidsforholdene mye bedre. Daglig leder har fått innvilget kjøp av PC briller.  
«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. 
Det er til tider travle dager for de ansatte ved Frivilligsentralen og vi henger litt etter med å få utarbeidet lovfestede krav 
til HMS på arbeidsplassen. Daglig leder deltok på lovpålagt dagskurs i HMS arbeid og hadde stor nytte av det. Arbeidet 
med å fullføre pålagt HMS perm ble ikke fullført i 2015 og må sluttføres innen sommeren 2016. 
 
 
2.15    Representasjon og møtedeltakelse 
* Daglig leder har i løpet av året deltatt på fire møter i nettverket for daglig ledere i Trondheims Frivilligsentraler. 
* Daglig leder har deltatt på to kontaktmøter mellom Trondheim kommune og byens frivilligsentraler 
* Daglig leder og styreleder deltok på regionsamling for frivilligsentralene i region 4. Samlingen ble holdt i Bodø. 
* Styreleder deltok på KS samling for frivilligheten i Oslo.  
 
Styreleder tok i september initiativ til å danne Forum for Trondheims frivilligsentraler, en gruppering for styreledere og 
daglige ledere tilknyttet frivilligsentralene i Trondheim. Ved årsskiftet er forumet ikke formelt opprettet men byens 
frivilligsentraler er positive til at dette skal skje i 2016. 
 
Utenom dette har daglig leder og prosjektledere deltatt på mange møter med nye og gamle samarbeidspartnere. 
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Kapittel 3  RESULTATER – HVA HAR VI OPPNÅDD?  
Det er stort spenn i aktivitetsomfanget til Sjetne Frivilligsentral. Det er tilbud for både liten og stor. Når styret ser tilbake 

på året så er det imidlertid noen hendelser som har betydd ekstra mye for oss: 

 
SENIOR PÅ TILLER & STRINDA: Vi ønsket litt mere arbeidskraft for å rekke over mere for Senior på Tiller. Trondheim kommune ga 

oss tilskudd for å videreføre Senior på Tiller, samtidig som vi tok på oss prosjektansvaret for Senior på Strinda. I løpet av høsten har 
mye positivt skjedd på Tiller og Strinda. 
 
FOLKEHELSEUKA: Kommunen oppfordret til å bruke uke 37 som folkehelseuke. Vi inviterte mange med på samarbeid og kunne tilby 

to ulike aktiviteter for hver eneste dag i folkehelseuka. 
 
SJETNEMARKED: Det var enighet i grenda om å ta en pause fra Sjetnedagan og heller finne på andre, nye møteplasser. Det første 

SjetneMarked ble gjennomført en torsdag i november. 30 lokale utstillere og utrolig mye folk på besøk. Elever fra Sjetne skole hadde 
ansvar for kafeteria og handyhjelp. 
 
TRIMBINGO: Et enkelt konsept som gjennom tre søndager i høst har fått både liten og stor til å komme seg ut på felles søndagstur i 

nærmiljøet. Flott samarbeid med Sjetne skole og City syd. 

 

3.1 Frivilligsentralens arenaer 
Oversikten under viser på hvilke arenaer Frivilligsentralen har bidratt til å fylle ut tomrom i nærmiljøet vårt.  

Egne arrangement Egen aktivitet Gode hjelpere Samarbeidsprosjekter          - samarbeidspartnere 

Kaffesmaking Waynes Bowling Bokkafe Bokutlån Heimdal bibliotek 

Mandagssuppe Bingo Besøksvenner Dagstur til Nordmøre Tiller menighet og Sjetne sanitetsforening 

Teaterkvelder Dataformiddag Brosjyreutdelere DKSS Kulturvertarr. Seniorkultur 

Trimbingo Månedens turmål Duppedingshjelpere Folkehelseuka Seniorkultur 

Tur til skistua Sjakkmandag Grafisk designhjelp Friluftsgruppa Sjetne Pensjonistforening 

Vårdugnad i nærmiljøet Sjetne - gågruppe Handymenn for sentralen Gammeldans i Sjetnemarka Heimdal spelemannslag 

Ølsmakekurs Sjetne - strikkecafe Hus- og hagehjelpere Historieguppa Sjetne Pensjonistforening 

  Tiller - gågruppe Kunstutsalg Hyggetreff på Tiller Tiller H&V senter 

  Tiller - strikkeklubb Ledsagere for andre Juletretenning Sjetne IL ABI, Sjetne Horn&Ompa 

  Tillertreffen Leksehjelp Markapostan  Trondheimsregionens friluftsråd 

    Lesevenn i skolen Musikkbingen Kulturenheten, Sjetne arbeiderlag, MUO, mfl. 

    Rosten skole "innsats for andre" Natteravn Sjetne skole FAU, TrygVesta 

    Sjetne skole "innsats for andre" Nyttårsfyrverkeri Sjetne IL 

    Skoleelevers innsats Onsdagskafe Sjetne pensjonistforening 

    Strikkegave til frelsesarmeen Senior på Strinda Kommunen, Strinda Frivilligsentral 

    
Tilstelninger på Tiller H&V 
senter Senior på Tiller Kommunen, pensjonistforening 

    Utplassering av benker Senioryoga Heidi Salin Lie 

      Sjetnemarked Lokale kunstnere og elever ved Sjetne skole 

      Sterk&stødig Sjetne Fysioterapienheten 

      Sterk&stødig Tiller Fysioterapienheten 

      Teaterkvelder Trøndelag teater 

      Tjukkasgjengen Tjukkasgjengen Trondheim 

      Trimstokken Trondheim kommune - folkehelsemillionen 

      TV-aksjonen på Tiller by aksjonsleder for TV-aksjonen + nærmiljøet 

      TV-aksjonen Sjetne & Okstad by aksjonsleder for TV-aksjonen + nærmiljøet 

      Ung møter gammel Skoler, barnehager, pensjonister 

      Vandreturer DKSS, menigheten og Trondheims FS 

      Vi synger julen inn Tiller menighet, Sjetnekoret 
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3.2 Frivillige timer 
Når vi grovt summerer deltakelse fra frivillige i aktiviteter og tilbud som Sjetne Frivilligsentral har vært involvert i i løpet 
av året,  har vi registrert 9520 timer med frivillig innsats for nærmiljøet! Regner vi summen om til årsverk  betyr det at 
frivillig innsats i regi av Sjetne Frivilligsentral har utgjort 5,5 årsverk i 2015!  Når vi deler innsatsen inn i noen 
hovedgrupper, fordeler den frivillige aktiviteten seg slik:  

En-til-en-hjelp                          490 timer         følge, hjelp i hagen, data 

Folkehelsetilbud                    1951 timer        gammeldans, gågrupper, sterk og stødig, Markapostan, benker 

Trivselsaktiviteter                 3145 timer        onsdagskafe, suppe, bingo, strikking, gode hjelpere, fyrverkeri                                                                                       
Turer, utflukter og kurs          100  timer       Ølsmakekurs, Gråkallen, Nordmøre  

Tilbud for barn og unge        1775 timer        Natteravn, frivillige i skolen, Bingen, sjakk, ung &gammel    
Kulturarrangement               1390  timer       Sjetnemarked, historiegruppe,  TV-aksjon, DKSS, juletretenning,  
Styrearbeid                               419 timer        styremøter, regionsamling, møter med FS Trondheim  
Ekstern formidling                   250 timer        julemarkedet, andakt på Tiller H&V senter 

 

 

3.3 Evaluering av handlingsplanen 2015 
I forhold til de tiltak vi satte oss som mål å oppnå på handlingsplanen 2015 har vi konkludert med følgende resultat:  

MÅL 1:  Utvikle frivillighetspolitikk for Sjetne Frivilligsentral fordi: 
  Vi tror at Frivilligsentralen står sterkest til å møte fremtida når den har en trygg plattform og er tydelig i  
  sine forventninger og ønsker til det offentlige/frivillige/organisasjoner 

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

Tegnet forsikring for frivillige Hatt bedre tid til å være praksisplass Velkomstopplegg til frivillige 

Vært aktiv i utvikling av Norges Frivilligsentraler  Gjennomgang av vedtekter og verdigrunnlag 

 
 
 

MÅL 2:  Oppfylle HMS krav, fordi: 
Vi vil være en trygg arbeidsplass med fornøyde ansatte  

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

Daglig leder på HMS kurs Godkjenning av stillingsinstruks DL Oppdatering av arbeidsavtale DL 

Oppgradering av arbeidsforhold  HMS permen 

Avspaseringsrutiner for DL   

 
 
 
MÅL 3:  Kvalitetssikre og justere eksisterende aktiviteter, fordi: 
  Ønsker og behov endrer seg i takt med utvikling i tiden. Vi må drive tidsriktig og sørge for størst  
  mulig grad av engasjement fra enkelt mennesker. 

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

Laget mal for kvalitetssikring av aktiviteter Hatt litt mindre aktivitetsomfang Gått gjennom hver aktivitet vi har 

 Fordelt oppgaver i Bygda i by`n Aktivitetsleder til hver aktivitet 

 
 
MÅL 4:  Videreutvikle TrimStokken, fordi: 
   Vi ønsker å være med på å trene frem flest mulig hverdagsmestere og tror at tilbud om fysisk  
  aktivitet er en god innfallsvinkel. 

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

Fått tilskudd for videreføring til august 2016 Økt satsing på hverdagsmestere Internasjonal dans 

Igangsatt friluftsgruppe i pensjonistforeningen Kvalitetssikret aktiviteter  

 
Aktivitetsledere på de enkelte tilbud 
Implementert frivilligsentralene  
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MÅL 5:  Bli kjent med yngre pensjonister (60-70 år), fordi 
Det er mange «ny pensjonister» i vårt nærmiljø som ikke har vært involvert i frivillig aktivitet på en del år og som 
trolig etter hvert trenger et fellesskap og noe å engasjere seg i. 

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

Har hatt økt fokus på målgruppen Hatt en tydeligere profil mot mennene Invitert utvalgte seniordamer til møte 

Har fått med noen nye frivillige i målgruppen   

 
 
MÅL 6:  Finne behovene som kan utløse økt engasjement i Okstad og Tiller, fordi: 

Vi ser at frivilligheten i Sjetnemarka går i arv innad i familiene, mens Okstad og Tiller ikke har klart å skape 
nødvendige møteplasser for at folk kan bli kjent. 

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

Vi er med i oppstarten av Tiller bydelsforum Oppfølging av ungdomsskolene på Tiller Møte med ny rektor på Okstad skole 

Deltatt på utviklingsmøter om Tiller sentrum TV-aksjonen på Tiller  

Igangsatt Senior på Tiller Hatt mer fokus mot mannfolkaktivitet Møte med hjemmetjenesten 

 Samarbeid med Tiller H&V senter Markedsføring av Senior på Tiller i aviser 

 
 
MÅL 7:  Igangsetting av nye aktiviteter og tilbud når det ligger til rette for det, fordi: 
  Vi allerede er involvert i veldig mange aktiviteter og er avhengig av økt kapasitet for å delta i mer. 

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

Gjennomført Sjetnemarked Oppfølging av Bygda i by`n  
Gjennomført Ølsmakekurs for mannfolk 
TrimBingo   

 
 

Kapittel 4  REFLEKSJONER FOR FREMTIDA 
At frivilligsentralene i nærmeste fremtid vil stå overfor en utvikling som medfører nye utfordringer er temmelig sikkert. 
Kulturdepartementet har varslet at statlige overføringer fra 2017 skal håndteres via kommunene, og ikke direkte fra 
KUD. Kommunegrenser vil endres i takt med at kommuner blir sammenslått.  Bare fremtiden vet hvor grensene til 
Trondheim kommune går om noen år. Midt oppi dette nærmer den rundt fem år lange «striden» rundt felles overbygging 
av Norges frivilligsentraler seg en slutt. Landets frivilligsentraler har blitt enige om å avgi sin stemme til hvilken 
overbygningsmodel man ønsker å gå inn for. Troen på at vi trenger et overbyggende ledd for å sikre frivilligsentralenes 
stemme inn i offentlige forum er endret, i takt med tidens utvikling. Når høsten kommer har vi forhåpentligvis et enkelt 
organisasjonskart, gode retningslinjer og samlende føringer for frivilligsentralene. 
 

Sjetne Frivilligsentral fikk i 2015 tilskudd fra Trondheim kommune som gjør at vi er i stand til å yte en mye større innsats 

for seniorer på Tiller og også på Strinda. At en frivilligsentral i en annen bydel har ansvar for aktivitet i en annen bydel er 

et pilotprosjekt som det skal bli interessant å høste resultater av med tanke på fremtidig organisering av 

frivilligsentralene i Trondheim. Ekstra arbeidshender gir i alle fall en endret hverdag for mange! 

 

Tilpasning til utvikling skal og må prege Sjetne Frivilligsentral, også i fremtiden. Vi bruker bydelens representant i 

bystyret aktivt og ivaretar kommunens ønsker for frivillig satsning. I året som kommer vil stort fokus være rettet mot god 

integrering av de mange «nye trøndere» som bosetter seg i byen og i vårt nærmiljø. Integrering gjennom frivillig 

engasjement er trolig den beste løsningen til å lykkes i å skape gode nærmiljø. Som ordfører Ottervik nylig sa «det er i 

bydelene det skjer» Det ligger både forventninger og muligheter i den uttalelsen. Statsministeren sa sin nyttårstale: 

«Skal våre verdier vinne, må vi også få til det vi kan kalle «hverdagsintegrering». Sjetne Frivilligsentral ønsker å gå foran 

i jobben som må gjøres, men er avhengig av samarbeid med deg, organisasjonslivet og det offentlige for å få til både 

hverdagsintegrering og hverdagsmestere! 

Tusen takk for at du er den du er og deltar til at Sjetne, Okstad og Tiller  

skal være trygge steder å vokse opp, aktive og gode steder å eldes gjennom engasjerte mennesker som bryr seg! 

 

--------Sjetnemarka 1.mars 2016-------- 
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Balanseresultat 2015 
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Resultatregnskap 2015 

Budsjett 2016 

Budsjett

 2016

Regnskap 

31.12.2015

Budsjett 

2015

Regnskap

 2014

Budsjett

 2014 Noter

Inntekter
3440 Offentlige tilskudd 608 000 602 000 602 000 595 000 595 000

3501-3570 Aktivitetsinntekter 872 000 618 597 713 876 523 600 478 800 2

3700-3900 Gaver,andre inntekter 10 000 28 855 21 555 33 845 10 000

3750 Diverse inntekter 0 7 468 3 888 0

3900 Andre driftsrelaterte inntekter 40 000 63 046 15 000 26 131 0

Sum inntekter 1 530 000 1 319 966 1 352 431 1 182 464 1 083 800

Utgifter
5000-5994 Lønn, OTP, ABA,forsikring 531 300 519 350 543 560 501 176 534 500

6300-6620 Leie lokaler, EDB, inventar 63 000 79 086 59 000 57 922 52 000

6700-6710 Revisjon og regnskapshonorar 48 000 43 175 46 000 45 825 57 000

6751-7500 Kontorhold, reise, PR, forsikring 48 200 38 700 55 500 36 891 54 000
7501-7560 Aktivitetsutgifter 905 500 666 579 736 929 496 469 490 000 2,3,4
7600-7790 Gaver, opplæring, gebyrer, div 14 000 33 190 22 000 12 440 7 000

Sum utgifter 1 610 000 1 380 080 1 462 989 1 150 723 1 194 500

Sum ordinært resultat -80 000 -60 114 -110 558 31 741 -110 700

8040 Renteinntekt 10 000 12 928 15 000 19 965 15 000

8070 Andre finansinntekter 0 0 0 0 0

Sum resultat -70 000 -47 186 -95 558 51 706 -95 700



Side 16 av 18 
 

Noter til regnskap 2015, Sjetne Frivilligsentral  
       

Note 
1 

Skyldig gjeld (vises i balansen og 
bankinnskudd)    

 kr. 66.264 i rest av tilskuddsmidler fra Trondheim til Senior på Tiller   

 kr.332.167 i rest av tilskuddsmidler fra Trondheim kommune til TrimStokken   

 kr. 72.370 i rest av tilskuddsmidler fra Trondheim kommune til Senior på Strinda   

       
Note 
2 Spesifisering av inntekter og utgifter på Frivilligsentralens prosjekter  

 Aktivitet Rest fra 2014 Inntekt 2015 Utgift 2015 Resultat 2015 Merknad 

 Basen   -1 150 -1 150  

 DK Spaserstokken  825 -1 221 -396  

 Sjetnedagan 60 083  -4 975 55 108 Øremerket Sjetnedagan 

 Markapostan   -4 856 -4 856  

 Lyst på livet 4 078  -2 709 1 369 Øremerket Lyst på livet tiltak 

 Aktivitet på sentralen  771 -20 422 -19 651  

 Revy/musikal/teater  28 750 -29 290 -540  

 Dagsturer  10 500 -10 785 -285  

 Mandagssuppe  11 935 -9 264 2 671  

 TrimStokken 291 003 294 287 -294 287 332 167 Står som gjeld til kommunen i balansen 

 Kurstilbud på sentralen  6 000 -9 498 -3 498  

 Bingen  20 206 -29 626 -9 420  

 Senior på Tiller 44 071 104 807 -104 807 66 264 Står som gjeld til kommunen i balansen 

 Gave Sjetne Park 10 000   10 000 Øremerket seniortilbud 

 Natteravn  2 500 -2 790 -290  

 Sjakk   -2 933 -2 933  

 Ung møter gammel 14 352 1 710 -5 025 11 037 Øremerket ung møter gammel 

 Historiegruppa   -580 -580  

 Bygda i by`n  866 -2 747 -1 881  

 Bingo  2 345 -6 223 -3 878  

 Senior på Strinda  102 770 -102 770 72 370 Står som gjeld til kommunen i balansen 

 Benkeprosjektet -10 619 10 619 -1 899 -1 899  

 TrimBingo  14 300 -8 794 5 506  

 Sjetnemarked  4 970 -9 928 -4 958  

 Grasrotandel  436 0 436  

 Sum 412 968 618 597 -666 579 500 713  

       
Note 
3 Loppemarked      

 Kr. 10.525 i rest fra Loppemarked i 2014 overført til Sjetne Pensjonistforening   

       
Note 
4 Lønn      

 I aktivitetsutgifter inngår lønn ifbm prosjektene:    

 * Senior på Tiller       kr.     56.257     

 * TrimStokken             kr. 161. 854     

 * Senior på Strinda    kr.     79.682     
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Styresammensetning Sjetne Frivilligsentral 2016-2017 


